
 

1 

 

Fundação Municipal de Cultura 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 

 

 

 

 

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO 

RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3032/3038 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

01-131043-07-00 

 

 

EQUIPE TÉCNICA DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUIVO PÚBLICO: 

MARIA HELENA DE REZENDE COSTA / ENGENHEIRA 

LETÍCIA DIAS SCHIRM / HISTORIADORA 

 

 

 

 

 

MATERIAL FORNECIDO POR BALSA ARQUITETURA 

EQUIPE BALSA  

ARQUITETOS RESPONSÁVEIS: SARAH FLORESTA LEAL / PAULO AUGUSTO DE CARVALHO CAMPOS  

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E FOTOGRÁFICO: CLARA ARNAUT KRAISER 

ESTAGIÁRIO: TEREZA GOUVEIA 

 

 

OUTUBRO DE 2022



 

2 

 

Fundação Municipal de Cultura 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 

Sumário 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 4 

2- POLÍTICA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL 5 

3 - O CONJUNTO URBANO AVENIDA BARBACENA – GRANDES EQUIPAMENTOS 8 

3.2 - PEDAÇO AVENIDA AMAZONAS 30 

4 - O BEM CULTURAL DA RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3032/3038 44 

4.1 - HISTÓRICO DO BEM CULTURAL 44 

4.2 - DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA 61 

4.2.1 - ART DECÓ EM BELO HORIZONTE 61 

4.2.1.1 - CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DO ART-DÉCO 63 

4.2.1.2 - PROGRAMAS, OBRAS, ARQUITETOS E DATAS 64 

4.2.2 - O BEM CULTURAL A RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3032 64 

4.2.2.1 - IMPLANTAÇÃO 65 

4.2.2.2 - PARTIDO 66 

4.2.2.3 - SISTEMA CONSTRUTIVO 68 

4.2.2.4 - COBERTURA 68 

4.2.2.5 - FACHADAS 69 

4.2.2.6 - PISOS 70 

4.2.2.7 - FORROS 70 

4.2.2.8 -  VÃOS 70 

4.2.3 - O BEM CULTURAL A RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3038 71 

4.2.3.1 - IMPLANTAÇÃO 72 

4.2.3.2 - PARTIDO 73 

4.2.3.3 - SISTEMA CONSTRUTIVO 75 

4.2.3.4 - COBERTURA 75 

4.2.3.5 - FACHADAS 75 

4.2.3.6 - PISOS 77 

4.2.2.7 - FORROS 77 



 

3 

 

Fundação Municipal de Cultura 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 

4.2.2.8 - VÃOS 77 

4.3 - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 79 

5 - O SENTIDO DA PROTEÇÃO POR TOMBAMENTO 99 

6 - DIRETRIZES DE PROTEÇÃO E DE INTERVENÇÃO 103 

7 - ANEXOS 105 

8 -REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 107 

 



 

4 

 

Fundação Municipal de Cultura 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O bem cultural situado à rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 – bairro Barro Preto (lote 001A, quarteirão 045, 

Seção Urbana Décima Segunda) foi listado como possuidor de interesse para proteção por tombamento no 

inventário do Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos, aprovado em 2009 pelo Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município/CDPCM-BH, processo nº 01.181117.09.48, deliberação 

nº105/2009, publicada no Diário Oficial do Município/DOM em 16 de dezembro de 2009. 

 

Cópia do Mapeamento Cultural que foi publicado em anexo à Deliberação 105/2009, localização do bem cultural 
está destacada em vermelho. Fonte DPCA 

Em fevereiro de 2017, foi solicitado por parte dos proprietários a celeridade do processo de tombamento com 

manifestação favorável à proteção. A solicitação foi reiterada em outubro daquele mesmo ano. Em 23 de agosto 

de 2022, os proprietários encaminharam a esta DPCA material elaborado pela Barca Arquitetura, juntamente com 

nova solicitação de celeridade reiterando manifestação favorável, para que o processo fosse concluído. 

Nesse sentido, elaborou-se o presente dossiê de tombamento, processo de nº 01-131043-07-00, apenso ao 

Processo nº 01.181117.09.48, relativo ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos, com 

vista a explicitar o valor cultural e urbanístico específicos do referido bem cultural, subsidiando a definição do seu 

grau de proteção e estabelecendo suas diretrizes fundamentais de proteção, conforme estabelecido pela Lei 

3.802/84 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. 
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2- POLÍTICA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

A visão da preservação abrangendo conjuntos e centros urbanos e não apenas o objeto arquitetônico isolado 

começou a ser considerada em todo o mundo a partir das grandes reformas urbanas no século XIX. A origem dos 

conceitos atuais de "patrimônio urbano" liga-se ao arquiteto e urbanista italiano Gustavo Giovannonni, que em 

1931, na obra Vecchie Città ed Edilizia Nuova, reconhece o valor estético e histórico das partes antigas das cidades 

e a relação de complementaridade que têm com as partes novas. 

As recomendações contidas na “Carta de Atenas” de 1931, sobre a proteção de monumentos e sítios urbanos, 

baseadas nos conceitos de Giovannonni, serviram, dos anos 1930 até os anos 1970, como suporte para as ações 

de proteção. No Brasil, em 1937, o Decreto-lei nº 25 organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Na época, prevaleciam as ações de preservação de áreas urbanas bastante homogêneas, de estilo 

colonial, sendo frequentes, inclusive, os “retoques” para a eliminação de detalhes arquitetônicos pertencentes a 

tendências estilísticas ecléticas, estranhas ao padrão colonial.1 A valorização das raízes nacionais e as 

consequentes ações de proteção do patrimônio cultural harmonizavam-se com os interesses do poder político 

central, representado inicialmente pelo Estado Novo e depois, nos anos 1970, pelos governos militares, os quais 

usaram a ideia de preservação para a promoção da integração nacional e do turismo regional. 

Nos anos 1970 promove-se uma nova e abrangente visão de patrimônio, reconhecendo-se o valor dos bens 

intangíveis. Recuperava-se, portanto, a ideia original de Mário de Andrade que, mesmo antes do Decreto-lei nº 25, 

considerava como bens a serem preservados as chamadas manifestações intangíveis, como a maneira de 

preparar uma comida, costumes, manifestações folclóricas etc. 

A consolidação dos conceitos ligados à memória e ao patrimônio é resultado da formulação de ideias e 

apresentação das experiências dos países participantes dos vários encontros internacionais sobre a proteção ao 

Patrimônio Mundial, promovidos pela UNESCO. Em tais encontros produziram-se documentos referenciais, entre 

os quais se cita a Carta de Veneza, de 1964; a Declaração de Amsterdã, de 1975; a Recomendação de Nairobi, 

de 1976; a Declaração do Conselho da Europa, de 1978; a Carta de Toledo, de 1987 e a Conferência de Helsinki, 

em 1996. 

 
1 Ressalte-se que no Brasil houve uma forte vinculação entre as ideias de preservação e o movimento moderno brasileiro e, assim como 

em outros países da América Latina, a arquitetura moderna é influenciada pelos códigos formais oriundos da arquitetura colonial. Os 
modernistas, também pioneiros das ideias de preservação no Brasil e que condenavam a presença de elementos ecléticos no tecido 
colonial, admitiam, no entanto, a inserção de obras modernas neste mesmo tecido, como é o caso do Grande Hotel de Ouro Preto e de 
Diamantina, de Oscar Niemeyer, demonstrando o grau de flexibilidade com que no Brasil se entendeu a ideia de homogeneidade estilística 
dos conjuntos urbanos, preconizada Giovannonni. 
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A partir dos anos 1980, baseando-se nos conceitos da Carta de Amsterdã de 1975, há uma revisão conceitual 

propondo-se uma leitura acurada da diversidade arquitetônica existente nos lugares e das marcas que os 

processos históricos deixam no espaço, questionando-se a ideia vigente da valorização prioritária da  

homogeneidade estilística e o antagonismo entre “velho” e “antigo”. Assim, o espaço urbano é considerado como 

referencial simbólico e, em termos arquitetônicos, considera-se que não somente o patrimônio colonial, mas todas 

as intervenções estilísticas e períodos históricos têm interesse para a preservação, sempre que reforcem uma 

ambiência e contribuam para a coesão e manutenção dos valores identificados em um conjunto urbano. Neste 

sentido, considera-se que o que deve ser lembrado ou esquecido, preservado ou desaparecido não se liga 

necessariamente a acontecimentos e pessoas consideradas notáveis, mas a todas as manifestações sociais. 

Segundo Maria Beatriz Silva: 

(...) tanto o exercício da memória, quanto a formação da identidade são, a nível individual, 
capacidades humanas, como andar, comer, dormir; porém, quando tomadas coletivamente, 
passam à categoria de direitos a conquistar, aos quais o maior obstáculo parece ser o interesse 
individual ou corporativo.2 

De fato, afirma Márcia Santianna: 

Esse novo conceito de cidade-documento justificou, assim, ao longo de toda a década de 80, a 
proteção de áreas urbanas sem grande interesse artístico ou estético, portadoras de conjuntos 
arquitetônicos heterogêneos e já bastante fracionados, mas que tinham muito a dizer sobre a 
história urbana do país. Os critérios de intervenção praticados anteriormente sofrem duras 
críticas nesse período, em favor de uma abordagem mais histórica e menos estética do 
patrimônio urbano.3 

Em Belo Horizonte, desde 1994, as políticas de proteção do patrimônio se baseiam em conceitos de conjunto 

urbano e ambiência. Os conjuntos urbanos são agrupamentos de construções e espaços dentro da cidade onde 

se reconhece um grau expressivo de coesão e valores estéticos, arquitetônicos, socioculturais e históricos4.Os 

conjuntos urbanos, como manchas, têm sua abrangência espacial definida por estabelecimentos, edificações 

referenciais, espaços polarizadores ou ambiências características, entendendo-se por ambiência o quadro natural 

 
2SILVA, Maria Beatriz Setubal de Rezende. Preservação na Gestão das Cidades. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

- Cidadania. Rio de Janeiro: IPHAN, 1996. N.º 24. 
3 SANTIANNA, Márcia, Critérios de intervenção em sítios urbanos históricos: uma análise crítica - em http://www.archi.fr/SIRCHAL/ em 

27 de março de 2004. 
4A Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 19ª Sessão UNESCO - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizada em Nairobi em 26 de novembro de 1976, considera: 
“conjunto histórico ou tradicional todo agrupamento de construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos, que 
constituam um assentamento humano, tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto-de-vista 
arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, histórico, estético ou sócio-cultural”. 
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ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles vinculam-se de maneira 

imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais5. De fato: 

(...) É importante ressaltar que essa ambiência pode incluir bens culturais dos mais variados 
usos, como residências, casas comerciais, instituições públicas, áreas verdes e de lazer. Essa 
pluralidade também se expressa nas opções construtivas que podem abranger desde ricos 
projetos arquitetônicos, como também edificações mais modestas, erigidas a partir do desejo de 
seus respectivos proprietários. Considera-se que em ambos os casos estão expressas visões 
de mundo, experiências de vida, enfim, história rica em informações culturais que criam laços de 
pertinência e identidade do homem e sua cidade.6 

Na definição da proteção dos conjuntos urbanos a perspectiva de múltiplos olhares sobre a cidade ultrapassa o 

levantamento casa por casa, lote por lote, e registra o conjunto de seu cenário urbano, que se configura por suas 

especificidades internas e ao mesmo tempo como referência externa, quando alguém atravessa uma determinada 

parte da cidade. Os usos e apropriações do espaço são estudados segundo os conceitos de mancha urbana, 

pedaço, trajeto, pórtico e circuito, desenvolvidos pelo Núcleo de Antropologia Urbana NAU/USP, coordenado pelo 

professor doutor José Guilherme Cantor Magnani, assim definidos: 

A categoria pedaço é formada por dois elementos básicos: um de ordem espacial, físico que 
configura um território claramente demarcado. (...) O segundo elemento - a rede de relações - 
instaura um código capaz de separar, ordenar, classificar. É no horizonte da vida do dia-a-dia 
que o pedaço se inscreve, possibilitando o ingresso e participação naquelas práticas de forma 
coletiva e ritualizada.”7 

“(...) A mancha, ao contrário - sempre aglutinada em torno de um ou mais estabelecimentos, 
apresenta uma implantação mais estável, tanto na paisagem como no imaginário. (...) Uma área 
contígua do espaço urbano dotada de equipamentos que marcam seus limites e viabilizam - 
cada qual com sua especificidade, competindo ou complementando - uma atividade ou prática 
predominante.” 8 

 “(...) O trajeto aplica-se a fluxos no espaço mais abrangente da cidade e no interior das manchas 
urbanas. Na paisagem mais ampla e diversificada da cidade, trajetos ligam pontos e manchas, 
complementares ou alternativos. (...) No interior das manchas os trajetos são de curta extensão, 
na escala do andar.”9 

“Há, por fim, a noção de circuito. Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma 
prática ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e 
espaços que não mantêm entre si uma relação de contigüidade espacial, sendo reconhecido em 
seu conjunto pelos usuários habituais: por exemplo, o circuito gay, o circuito dos cinemas de 
arte, o circuito neo-esotérico, dos salões de dança e shows black, do povo-de-santo, dos 
antiquários, dos clubbers e tantos outros.10 

 
5Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit. 
6 Cartilha elaborada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2002. 
7MAGNANI, José Guilherme Cantor. Da periferia ao centro: pedaços & trajetos. In: Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 1992. 
8MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit. 
9 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit. 

10 MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 

Vol. 17, nº 49 p. 24 , São Paulo, junho de 2002. 
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3 - O CONJUNTO URBANO AVENIDA BARBACENA – GRANDES EQUIPAMENTOS 

O inventário elaborado pela DPCA/FMC, com objetivo de promover a proteção do Conjunto Urbano Avenida 

Barbacena – Grandes Equipamentos, foi realizado com base no levantamento histórico, sociológico, arquitetônico 

e urbanístico, sobre o processo de ocupação dos bairros Barro Preto e Santo Agostinho que compõem o perímetro 

do referido Conjunto Urbano. Sabe-se que a ocupação dessas áreas ocorreu em momentos distintos. A porção 

localizada no bairro Barro Preto, de ocupação mais antiga e na qual se encontra o bem cultural em estudo, estende-

se dos quarteirões lindeiros à Avenida Augusto de Lima até a Avenida do Contorno, onde faz limite com o Bairro 

Santo Agostinho, de ocupação posterior, com destaque para o trecho da Avenida Barbacena e Avenida Amazonas. 

As pesquisas realizadas durante o inventário citado levaram ao mapeamento de agrupamentos de construções e 

espaços nos quais foi possível reconhecer elementos, valores estéticos, arquitetônicos e socioculturais que 

atribuem às áreas específicas do conjunto urbano, definidas como pedaços, expressivo grau de representatividade 

espacial e simbólica. Para a conformação do perímetro do referido Conjunto Urbano levou-se em consideração a 

existência de elementos polarizadores, a saber, a Avenida Barbacena, Avenida Amazonas e parte da Avenida do 

Contorno e Avenida Augusto de Lima, entre as quais se localizam os grandes equipamentos. Estes eixos 

apresentam importância dentro do Conjunto Urbano por seus valores histórico/urbanísticos que, ao longo do 

tempo, foram incorporados ao imaginário coletivo, à configuração da cena urbana e ao cotidiano de seus 

moradores, transformando- se assim em referências para os habitantes da cidade. 
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Mapa do Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos, com indicação das diretrizes altimétricas definidas pelo CDPCM-
BH e dos graus de proteção. Destaque para a quadra em que se localiza o bem cultural da rua Bernardo Guimarães, 3032/3038. 

Com efeito, a proteção deste Conjunto Urbano tem nos bairros e nos eixos das avenidas citados seu principal foco 

de conformação histórica da cena urbana de Belo Horizonte. Neste conjunto foi possível a identificação de três 

pedaços: o Grandes Equipamentos, polarizador pelos exemplares arquitetônicos monumentais; o Residencial, 

que representa a porção do Bairro Santo Agostinho ocupado entre fins dos anos 1940 e 1950, pela existência de 

pequenos núcleos de edificações de tipologia residencial unifamiliar e edificações representativas dos primeiros 

edifícios residenciais multifamiliares de até quatro pavimentos; e o Avenida Amazonas, que se caracteriza pela 

primeira fase de ocupação residencial do bairro referenciada pelo eixo da Avenida Amazonas na confluência com 

a Avenida Barbacena e quadras lindeiras, onde foi possível identificar, apesar da mudança de uso, significativos 

conjuntos de edificações de tipologia residencial das décadas de 1930 e de 1940. 

O bem cultural ora analisado insere-se em um desses eixos, que passou a ser denominado pedaço Avenida 

Amazonas.
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3.1- BARRO PRETO: HISTÓRICO 

A região que hoje compõe o bairro Barro Preto já se mostrava presente nos projetos da Comissão Construtora da 

Nova Capital, tendo desempenhado importante função durante os anos iniciais de Belo Horizonte. Inicialmente, 

ela foi uma valiosa fonte fornecedora de matéria prima para a construção civil. Aliás, o nome que o bairro ostenta 

até os dias de hoje origina-se da grande quantidade de uma argila muito escura e viscosa encontrada em suas 

áreas pelos operários da construção da Capital, quando procuravam materiais como barro, cal, areia e outros 

recursos naturais, necessários para os serviços. Segundo Benvindo Lima, “era tão abundante o tal barro escuro 

que, para identificar o local, diziam: “É lá no barro preto”11. Vale lembrar que antes de ficar marcada por sua terra 

barrosa, a região já fora conhecida, na época do Curral Del Rei, por oferecer boas faíscas de ouro de aluvião, 

trazidas pelas águas dos córregos vindos da Serra12. 

Outra importante função desempenhada pelo bairro nos primeiros anos da Capital foi a de abrigar parte da massa 

de imigrantes oriundos de várias regiões do Estado, do Brasil e até do mundo, que vieram para trabalhar na 

construção da cidade. Buscando a proximidade com os canteiros de obras e, posteriormente, com a região de 

maior concentração da atividade econômica da cidade, os operários começaram a fixar residência em áreas nobres 

de Belo Horizonte, conformando embriões de favelas – cafuas como eram chamadas na época - no perímetro 

interno da Avenida do Contorno. Assim, a falta de previsão da Comissão Construtora da Nova Capital, de um 

espaço de moradia para os trabalhadores fez com que a ocupação de regiões da área central, ou bem próxima a 

ela, ocorresse à revelia que fora planejado para a nova cidade. 

Diante de tal situação indesejada, a solução encontrada foi remover as cafuas que se encontravam na zona nobre 

de Belo Horizonte, promovendo o assentamento de seus moradores em outras regiões, como a do Barro Preto. 

Para tanto, foi necessário alterar alguns elementos da concepção original do plano de ocupação da cidade. O 

governo do Estado teve, por exemplo, de rever o rígido critério de assentamento da zona urbana com vistas a 

torná-la mais flexível, sendo o “rebaixamento” de parte da zona urbana para a classificação de suburbana a solução 

jurídica encontrada. Foi o que aconteceu com a área delimitada pelas Avenidas do Contorno, Amazonas e as 

atuais Bias Fortes e Augusto de Lima, pertencente ao Barro Preto. Esta área, pelo Decreto-Lei Estadual 1516 de 

 
11 Benvindo Lima. Canteiro da Saudade: pequena história contemporânea de Belo Horizonte ( 1910-1950) 
12 Abílio Barreto. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva – história antiga e média. BH: Fundação João Pinheiro, Centro de 

Estudos Históricos, 1996. 2vol. 
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02 de maio de 1902 passou a ser considerada Zona Suburbana, ficando livre das exigências que se faziam aos 

proprietários da zona central:  

Art.11- Fica considerada zona suburbana a parte urbana da cidade, comprehendida pelas 
avenidas Chistovam Colombo, Contorno, Itacolomy e Amazonas, conservando-se o projeto de 
ruas e avenidas em vigor, bem como a divisão em secções e quarteirões; mantido em tudo o 
projecto da cidade.  

Este mesmo decreto estabeleceu que na referida região fosse instalada a “Vila Operária” da capital. Com estas 

medidas, procurava-se dar um certo ordenamento para as construções de classes médias e baixa, além de manter 

a segregação social prevista, ao passo que se garantia a permanência na cidade da mão de obra que tanto se 

necessitava naquela ocasião13. Afinal “as autoridades reconheciam a indispensabilidade dos operários, bem como 

admitiam que seria inviável que estes se instalassem em áreas muito afastadas do centro..”14. Vale ressaltar que, 

embora as transferências das cafuas para o Barro Preto tenham sido de fato realizadas, esta região continuou a 

ser considerada, na documentação pública, como 8ª Sessão Urbana, alterando, somente, os critérios para 

assentamento, os tornando mais flexíveis que nas demais seções urbanas. 

A tentativa de eliminar as cafuas e ordenar a cidade não impediu que a ocupação da do Barro Preto ocorresse de 

maneira irregular e que seus moradores permanecessem por muito tempo desprovidos de quaisquer condições de 

infra-estrutura. Ali, as cabanas em madeira ou taipa, se espalhavam sem serviço de esgoto, sem abastecimento 

de água, de luz e sem pavimentação15. Em 1904, os operários entregaram ao prefeito um abaixo-assinado pedindo 

a construção de chafarizes para evitar o consumo de águas contaminadas. Em visita ao local, o então prefeito de 

Belo Horizonte, Francisco Bressane, fez a seguinte declaração: “o povoado do Barro Preto, ocupado quase 

exclusivamente por operários e sem as condições exigidas pela higiene, constitui uma ameaça a saúde pública e 

deve ser dali removido com possível brevidade”16. Tal constatação, entretanto, não foi suficiente para que aquele 

bairro fosse alvo das obras reivindicadas. De maneira que em 1909, o Barro Preto foi responsável pela maior taxa 

de mortalidade infantil da cidade, em decorrência da gastroenterite, provocada pelo consumo de águas 

contaminadas do Ribeirão Arrudas. 

Paralelamente às questões de saúde pública, o Barro Preto tornou-se foco de outro problema social: a violência. 

Já nos seus primeiros anos de existência o bairro tronou-se um dos locais mais turbulentos da cidade e “reduto de 

 
13 Berenice Martins Guimarães.Cafuas, Barracos e Barracões: Belo Horizonte, cidade planejada..local e data. p.102 
14 Philip Fox-Drummond Gough. O Contrapeso da Ordem.....p.49 
15 Fábio José Martins de Lima. Bello Horizonte. Um passo de modernidade.Salvador. Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Federal da Bahia. Dissertação de mestrado, 1994. 
16 Citado Por Berenice Martins Guimarães.Cafuas, Barracos e Barracões....p. 104 
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Bêbados, desordeiros e maus elementos, frequentadores dos inúmeros botecos e cortiços que proliferavam no 

local”.17 O bairro passou a ser conhecido por abrigar um bando de crianças desordeiras, conhecidas como 

moleques do “Barro Preto”18. 

A ordem e a tranquilidade do Barro Preto também eram interrompidas pelos atritos entre as forças repressivas da 

nova capital e os operários que moravam na região. Segundo Michel Le Van19, frequentemente os destacamentos 

militares foram chamados para atuar em incidentes ocorridos entre imigrantes e brasileiros e na dissolução de 

reuniões operárias de caráter reivindicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada da  padaria Ítalo 

Brasileira, de propriedade de 

Demétrio Costa, localizada na 

rua Goitacazes. Data: Final da 

década de 1930. Fonte: MHAB 

Por volta de 1909, o Barro Preto já se encontrava superpovoado e incapaz de absorver a população que o 

demandava. Consequentemente, a prefeitura buscou, por meio de um conjunto de disposições equacionar o 

problema da moradia, reservando o Barro Preto para a ocupação exclusiva por operários. Este fato se deu por 

meio do Decreto estadual nº2486 de 16 de fevereiro de 1909, que oficializava a região do Barro Preto como bairro 

operário e estabelecia um conjunto de regras para a sua ocupação: 

Art.1° Fica designado para área operária a parte da 8° seção urbana limitada pelas avenidas 
Paraopeba, Christovam Colombo e 17 de dezembro, e ruas Rio Grande do Sul e Barbacena, 
compreendendo os quarteirões n° 22  a 27, 30 a 33 e 38 a 42. 

 
17 Benvindo Lima. Canteiro da Saudade............. 
18 Estado de Minas.Centro tem Vizinhos com personalidade. 24 de dezembro de 2000. P. 25 
19 Michel Marie Le Ven. As Classes Sociais e o Poder Político na Formação Espacial de Belo Horizonte (183-1914).Belo Horizonte. 

Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Dissertação de mestrado, 1977. 
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Parágrafo único. Essa área será destinada exclusivamente à habitação de operários e será 
regida pelas disposições do presente decreto. 

(...) Art. 5° Só terão direito à concessão de lotes na área operária os indivíduos que provarem: 

a) Ser operários, isto é, tirarem sua subsistência de trabalhos manuais, no exercício de 
qualquer arte ou ofício; 
b) Ter residência na Capital durante, pelo menos dois anos (....) 
c) Ter bons costumes e ser dedicado ao trabalho. 

(...) Art.15. As casas serão construídas obedecendo aos typos aprovados pela prefeitura e que, 
uma vez organizados, farão parte do presente decreto (...) 

A partir deste decreto, “cerca de 600 casas no “Leitão” e 300 no lugar denominado “Favella” e em outros pontos 

foram removidos com uma população de 2.000 habitantes para a 8ª Seção Urbana, onde fez concessões a título 

provisório para o estabelecimento destes operários”20. A definição de uma área reservada para o trabalhador, por 

um lado, representou o reconhecimento do seu direito à cidade, mas, por outro, veio acompanhada de um conjunto 

de exigência que revelavam o espírito segregador e autoritário da decisão. O operário recebe lote gratuito e 

inalienável se corresponder a uma certa imagem de bom operário já integrado na sociedade 

Perímetro do Bairro Operário estabelecido pelas leis de 1902 e 1909 

 

 Perímetro do Bairro Operário segundo o decreto-lei n° 1516 de 02 de maio de 1902 

 Perímetro do Bairro Operário segundo o decreto estadual de nº2486 de 16 de fevereiro de 

1909 

 
20 Citado por Michel Marie Le Ven. As Classes Sociais e o Poder Político....... 



 

14 

 

Fundação Municipal de Cultura 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 

A região do Bairro Operário só começou a receber, efetivamente, as melhorias que tanto se almejava, quase uma 

década depois do decreto de 1909. As ligações provisórias para o fornecimento de água no Barro Preto, por 

exemplo, começaram a ser feitas em 1925, durante a administração do prefeito Flávio dos Santos, responsável 

por uma grande extensão da rede de água e esgoto construídas21. Importante obra dessa mesma administração 

foi a canalização do córrego do Leitão, entre as avenidas Paraopeba (Augusto de Lima) e São Francisco (Olegário 

Maciel), colaborando para o crescimento da ocupação do Barro Preto. No entanto, a ampliação das canalizações 

de esgoto não foi acompanhada pelo crescimento do número de ligações domiciliares, o que era atribuído “à falta 

de instalações sanitárias em muitos prédios, mormente na oitava seção (Barro Preto), por tolerância da 

Prefeitura”22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Mato Grosso. Obras de 

canalização. Data: década de 

1920.  

Fonte: MHAB 

 
21 Philip Fox-Drummond Gough. O Contrapeso da Ordem..... 
22 Citado por: Saneamento Básico em Belo Horizonte: trajetória em 100 anos – os serviços de água e esgoto. Fundação João Pinheiro, 

Centro de Estudos Históricos e Culturais. Belo Horizonte, 1997. P. 108 
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Rua Mato Grosso, esquina 
com Goitacazes.  
Data: década de 1920. Fonte: 
MHAB 

A carência de infraestrutura, contudo, não impediu que a região do Barro Preto abrigasse uma das mais antigas 

paróquias de Belo Horizonte, a Paróquia de São Sebastião. Em 22 de dezembro de 1913 o então Arcebispo de 

Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta, criou, através de uma "Portaria" o Curato de São Sebastião do Barro Preto 

de Belo Horizonte. Eram estes os limites do curato: com a freguesia de São José os limites eram a Av. Cristóvão 

Colombo desde a Av. Álvares Cabral até o córrego Arrudas; subindo pelo Arrudas até a entrada nova para 

Pastinhos e daí, passando pela Ressaca, pela fazenda do Coronel Alípio de Melo até os limites de São Gonçalo 

de Contagem e Santo Antônio de Venda Nova. Em 16 de junho de 1929 foi lançada a pedra fundamental da matriz 

a ser construída. Suas obras, no entanto, foram interrompidas inúmeras vezes em função da falta de recursos. A 

conclusão da igreja deu-se em 1953.  
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Igreja de São Sebastião, ainda em 

construção. Data:1947. Fonte: 

MHAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Igreja de São Sebastião.  
Data não identificada;  
Fonte: 
http://www.igrejasaosebastiao.com.
br/fotos 

http://www.igrejasaosebastiao.com.br/fotos
http://www.igrejasaosebastiao.com.br/fotos
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Atualmente, a igreja de São Sebastião é considerada uma das referências mais importantes para os moradores 

do Barro Preto. É o que pensa Maria do Carmo Delgado, moradora do Barro Preto desde 1953. Segundo ela “o 

grande atrativo do bairro sempre foi a Igreja de São Sebastião”, gabando-se de, até o ano de 2000, nunca ter 

perdido uma só missa23. 

Muito embora, nos anos iniciais da cidade de Belo Horizonte, o catolicismo consistisse na principal manifestação 

religiosa da população havia aqui, desde o final do século XIX, praticantes de outras religiões. Era o caso, por 

exemplo, do cirurgião-dentista Antônio Fonseca que, desde 1896, praticava a religião batista na Capital24, antes 

mesmo da instalação oficial da igreja em Minas Gerais, fato este ocorrido em 24 de junho de 1911. A primeira 

igreja Batista de Belo Horizonte foi organizada em 31 de março de 1912, com sede em um salão localizado à Rua 

dos Guaranis. Nesses primeiros anos de atuação da igreja na Capital, os batizados aconteciam no Ribeirão 

Arrudas, em época que as águas ainda eram limpas”25. Com o crescimento desta comunidade, no entanto, o Barro 

Preto foi escolhido para sediar a segunda Igreja Batista da cidade. Assim, em 19 de junho de 1927, após adquirir 

um salão á Av. Paraopeba (atual Av. Augusto de Lima), foi organizada a Segunda Igreja Batista de Belo Horizonte, 

denominada, posteriormente, Igreja Batista do Barro Preto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Igreja Batista do Barro Preto. Data:1947.  
Fonte: MHAB 

 
23 Estado de Minas. “ Centro tem vizinhos com personalidade”. Caderno Gerais. 24 de dezembro de 2000. P25 
24 Registro Histórico Documental do Colégio Batista Mineiro. Março de 2005. 
25 Estado de Minas, 01 de Abril de 1992, p.20 
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No mesmo ano em que se inaugurou a Igreja Batista do Barro Preto, a região também foi brindada com um 

importante e moderno equipamento. Trata-se do Cinema Democrata, localizado na então avenida Paraopeba, e 

aberto ao público em 08 de novembro de 1927. O início da atividade industrial motivou o surgimento de novas 

práticas de sociabilidade em Belo Horizonte. O cinema acompanhou esse clima de desenvolvimento, demonstrado 

pela abertura de salas de cinema, que apresentavam as novidades do Rio de Janeiro, sobretudo pequenas 

aventuras e musicais. Assim, a década de 20 foi marcada por diversas inaugurações de cinemas, tais como o  

Cinema Pathé, em 1920, na Av. Afonso Pena; Cinema Avenida, também na Afonso Pena, em 1922; Cinema 

Capitólio, na Av. do Comércio, em 1926 e, no ano seguinte, o Cine  Democrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cine Democrata. Data:1947.  
Fonte: MHAB 

Tendo funcionado até 1956, no ano seguinte, o Democrata foi transformado no Cine Roxy. Este, durante as 

décadas de 1970 e 1980, ficou conhecido na cidade por exibir filmes de arte, não comerciais. No entanto, na 

medida em que o Barro Preto foi consolidando sua vocação par ao comércio modeleiro, o Cine Roxy foi entrando 

em decadência até ser fechado definitivamente em abril de 1995. 
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Cine Roxy. Data:1978. 
Fonte: 
www.bairrosdebr.gov.br 

A presença significativa de imigrantes no Barro Preto, particularmente, a de italianos, foi fundamental para a 

conformação da identidade do local, determinando a implantação de importantes equipamentos esportivos naquela 

região.  

A colônia italiana em Belo Horizonte foi a responsável pela introdução do futebol na cidade e pela criação dos 

primeiros times. O mais significativo deles foi o Yale, fundado em 1906 e proprietário de um campo de futebol 

localizado, não por acaso, no Barro Preto, no local onde, atualmente, encontra-se o Fórum. Interessados em fundar 

um clube que representasse e integrasse a colônia italiana, um grupo formado pelas famílias Savassi, Mancini, 

Lodi e Noce reuniu-se e fundou, em 1921, a Societá Sportiva Palestra Itália. Um ano depois, o Palestra Itália, atual 

Cruzeiro Esporte Clube, comprou no Barro Preto um quarteirão pertencente à prefeitura por cerca de 50 mil réis, 

valor considerado alto para a época. O local era utilizado por um morador da região, conhecido como Caboclo, 

para o cultivo de horta26. Os palestrinos o indenizariam em 12 mil réis. Finalmente, em 1923, o estádio Palestra foi 

concluído, reforçando a tendência da região em abrigar grandes equipamentos públicos.  

Com o crescimento do time, o antigo estadinho do Barro Preto, com suas velhas arquibancadas de madeira, já 

não atendia mais às necessidades do Cruzeiro. Por conseguinte, em 1945, a antiga construção foi demolida e, 

com a ajuda de associados, diretores, torcedores e até de jogadores, ergueu-se em quatro meses um novo estádio 

com vestiários, grandes arquibancadas, tribuna de honra, tribuna de imprensa e túnel para a entrada e saída dos 

jogadores no campo. Em homenagem ao então prefeito de Belo Horizonte, o estádio do Cruzeiro recebeu o nome 

 
26 Plínio Barreto e Luiz Otávio Trópia Barreto. De Palestra a Cruzeiro. Uma trajetória de Glórias. Belo Horizonte, 2000. 
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de Estádio Juscelino Kubitschek. Finalmente, em 15 de novembro de 1956 foi inaugurada, entre a avenida Augusto 

de Lima, e as ruas Araguari, Guajajaras e Ouro Preto,  a Sede Social do Cruzeiro Esporte Clube no Barro Preto. 

Esta sede, que representou uma transformação e marco no crescimento do cruzeiro, representou também uma 

evolução na vida social e artística da cidade, em razão dos eventos de porte ali realizados. Posteriormente, em 

1985, o local transformou-se no Parque esportivo JK, mais conhecido como Clube do Cruzeiro, que ocupa 13.400 

metros quadrados do Barro Preto, consistindo em uma importante referência histórica para os belo-horizontinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo na Sede Social do Cruzeiro. 

Data: década de 1950. Fonte: Plínio 

Barreto e Luiz Otávio Trópia 

Barreto. De Palestra a Cruzeiro. 

Uma trajetória de Glórias. BH, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Vista geral do Parque Esportivo 

do Cruzeiro no Barro preto. 

Fonte: Plínio Barreto e Luiz 

Otávio Trópia Barreto. De 

Palestra a Cruzeiro. Uma 

trajetória de Glórias. BH, 2000 
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Vista do Barro Preto com destaque 

para a Sede social do Cruzeiro. 

Data: 1951. Fonte Arquivo Público 

de Belo Horizonte 

O Barro Preto, na década de 1920, apesar de localizar-se no interior do perímetro urbano projetado pela Comissão 

Construtora, ainda preservava características próximas a de uma região rural, sendo considerado por muitos belo-

horizontinos, como uma região distante da zona urbana. 

Esta situação se modificou a partir dos anos de 1930 quando Belo Horizonte vivenciou uma explosão demográfica 

e um similar crescimento econômico e industrial, tornando-se o principal centro econômico de Minas Gerais e um 

dos principais do país. Frente a este cenário, várias foram as medidas tomadas pela municipalidade, referentes à 

moradia, à infra-estrutura, ao controle da expansão e da ocupação da cidade. Uma delas foi a complementação 

da urbanização da zona urbana, estimulando a ocupação de seus espaços vazios. Para tanto, foi permitida a venda 

de lotes fora da hasta pública em várias seções urbanas, dentre elas, a correspondente ao Barro Preto. A venda, 

no entanto, esteve condicionada à construção da edificação no prazo de um ano. 
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Outra medida importante foi a redefinição das zonas da Capital, elaborando um planejamento urbanístico. Também 

importante era a escolha de um local com as condições adequadas para a promoção da atividade industrial, 

sobretudo no que se refere à disponibilidade da mão de obra e o acesso fácil ao local de trabalho. As medidas 

resultantes dessa nova realidade presenciada em Belo Horizonte tiveram grande influência no Barro Preto, onde 

se estabeleceu o primeiro distrito industrial da Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiga Fábrica de Perneiras Curityba, 
localizada na rua Mato Grosso 
Data:1940.  
Fonte: MHAB 

A Lei n° 98 de 1936 veio ao encontro das demandas acima referidas, criando a zona industrial de Belo Horizonte 

em uma faixa compreendida entre o ribeirão Arrudas e as linhas da Estação Ferroviária Central do Brasil e Oeste 

de Minas. Um grande número de indústrias da Capital deslocou-se das imediações da Praça Rui Barbosa para o 

Barro Preto, onde se instalaram indústrias de porte, como a Cia de Cigarros Souza Cruz. O Barro Preto, ex-área 

operária da capital, passou a ser parte integrante da malha urbana com a instalação de indústrias e negócios no 

bairro e com a saída, espontânea ou não, de seus antigos moradores. Para facilitar o acesso à região, a Avenida 

Augusto de Lima recebeu o seu primeiro asfalto, em 1936, bem como várias ruas do bairro, que receberam 

calçamento. Outro acontecimento que marcou a paisagem urbana do Barro Preto foi a construção, em 1936, da 

Praça Raul Soares, que se tornou, a partir daí, a porta de entrada do bairro. 
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Vista aérea do Barro Preto.  
Data: década de 1930. Fonte: 
MHAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista geral do Barro Preto na 

década de 1940.  

Fonte: Arquivo Público de Belo 

Horizonte 
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Vista geral do Barro Preto 

na década de 1940.  

Fonte: Arquivo Público de 

Belo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista noturna da região do 

Barro Preto. Data: 1940.  

Fonte: Arquivo Público de 

Belo Horizonte 
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Vista da Praça Raul Soares e 
região do Barro Preto (à 
direita). Data provável: 1946.  
Fonte: Arquivo Público de 

Belo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista geral do Barro Preto, 

com destaque para a região 

hospitalar (abaixo à direita). 

Data provável: 1951. Fonte: 

Arquivo Público de Belo 

Horizonte 

 



 

26 

 

Fundação Municipal de Cultura 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 

Vale lembrar que todas estas transformações modificaram sobremaneira a paisagem e a ambiência do bairro. O 

seu antigo comércio começou a desaparecer, dando lugar a um novo modelo comercial. Também desapareceu a 

velha tranquilidade do bairro que, com o asfaltamento das avenidas Amazonas e Augusto de Lima, tornou-se, 

também, local de passagem para as regiões periféricas de Belo Horizonte. 

Todavia, essa região, estrangulada na área urbana, com espaço limitado e próximo ao Centro da cidade, não 

comportava indústrias pesadas, visto que acarretaria graves danos ambientais, especialmente em uma cidade que 

se orgulhava de manter um espaço limpo e organizado. Por esta razão, foi criada oficialmente em 20 de março de 

1941 a Cidade Industrial Juvenal Dias, localizada a nove quilômetros do centro de Belo Horizonte. 

Consequentemente, muitas indústrias começaram a migrar do Barro Preto para locais mais adequados na 

chamada Cidade Industrial. A saídas das fábricas deu lugar a uma crescente concentração de lojas, principalmente 

de roupas, que fazem do bairro, hoje, um verdadeiro shopping a céu aberto. 

Até os anos 1960, as ruas do bairro eram de paralelepípedos e os postes elétricos ficavam no meio delas. Por 

volta dos anos de 1970, acelerou-se o processo de verticalização do bairro, com o desaparecimento de grande 

parte do seu casario. O Edifício Sete Lagoas foi o primeiro do bairro, com mais de 10 andares. Data deste mesmo 

período a conclusão da construção do condomínio JK, com suas duas torres de 26 e 36 andares respectivamente, 

situados em dois quarteirões separados pela rua Guajajaras, com área total de 1,6 mil metros quadrados, tendo 

ao todo 1067 apartamentos de 11 tipos diferente, reunindo uma população de cerca de 6 mil habitantes. Os 

edifícios implantados na “entrada” do Barro Preto mantêm-se como o maior edifício de Belo Horizonte, atuando 

como referência geográfica norteadora dos transeuntes de vários pontos da capital mineira.  

Foi também na década de 1970 que comércio da moda começou a ganhar lugar em uma das porções do Barro 

Preto, a saber, aquela que se situa entre a Avenida Augusto de Lima e a região lindeira ao vale do Arrudas, 

definindo-se, assim, sua vocação para este ramo da economia. Não por acaso, no final dos anos de 1990, o bairro 

recebeu o nome de “polo da moda”. Nesta mesma década, os comerciantes e donos de confecções organizaram 

a Associação Comercial do Barro Preto - ASCOBAP – a fim de obter junto ao município a realização de uma série 

de medidas necessárias ao desenvolvimento do setor modeleiro, tal como maior número de estacionamentos e a 

retirada da rua de vendedores ambulantes. Por se constituir num importante roteiro de compra na Capital, atraindo 

pessoas de várias outras cidades, os principais pontos de acesso ao centro comercial do Barro Preto receberam 

placas indicativas trilíngues (português, inglês e espanhol). Atualmente, o Barro Preto é principal centro de moda 

de Minas Gerais, por onde circulam milhares de pessoas por dia. Hoje existem no local cerca de 800 lojas de 

pronta-entrega, distribuídas por 12 galerias e 5 Shopping Centers. O atacado responde por 70% do comércio. As 
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confecções empregam 2.500 costureiras, das quais 50% são terceirizadas. Graças a produção destas pequenas 

e médias confecções, Belo Horizonte é o terceiro polo de confecções do país, sendo que o destino de 80% das 

vendas das lojas do Barro preto é a exportação para outros Estados 

Reconhecido também como um polo nacional de moda, o Bairro Preto comercializa os mais diversos segmentos, 

passando por sapatos e acessórios, do vestuário de estilo esportivo até produtos mais sofisticados. A maior parte 

dos lojistas da região trabalha apenas com o atacado; apenas 30% deles fazem vendas também no varejo. O polo 

de Moda do Barro Preto atrai compradores de todo o país, que chegam fascinados pela qualidade dos produtos, 

mas, sobretudo, pelos preços competitivos. A moda mineira é um segmento do turismo de eventos e negócios 

muito expressivos. O setor é um dos atrativos turísticos de Belo Horizonte, em função de marcas bem-sucedidas 

no vestuário, calçados. Trata-se, sem dúvida, de uma das regiões de maior importância econômica para Belo 

Horizonte. 

Sentido diverso seguiu a porção do bairro localizada entre as Avenidas Augusto de Lima e Amazonas. Nesta 

região, além de um conjunto de edificações residenciais de melhor padrão construtivo e ocupadas por famílias de 

maior renda, consolidaram-se várias atividades voltadas para a prestação se serviço, fato ocorrido em função dos 

grandes equipamentos públicos e privados que nela foram edificados. De maneira que a Avenida Augusto de Lima 

tornou-se uma divisão física entre duas porções bastante distintas do bairro, com significativas disparidades 

sociais: ao norte, uma porção caracterizada pelo comércio atacadista de moda, por habitantes de menor renda e 

por um trânsito intenso de pedestres e veículos, constituindo como uma extensão do centro comercial da cidade; 

ao sul, uma região que ainda guarda características residenciais, não obstante a forte presença de grandes 

equipamentos e de serviços que gravitam em torno destes. 
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Casa na rua Barbacena, esquina com Ouro 

Preto. Data: década de 1940. Fonte. MHAB 

A porção sul do Barro Preto conforma grande parte do perímetro do pedaço do Conjunto Urbano que 

convencionamos chamar de Grandes Equipamentos. Não por acaso, este pedaço destaca-se no cenário 

urbanístico como marco de pontos referenciais da capital: a igreja de São Sebastião, o Cruzeiro esporte Clube, o 

Instituto São Rafael, o 12° batalhão da Infantaria, a Maternidade Odete Valadares, o Hospital Felício Roxo, o 

Edifício JK, o Fórum Governador Milton Campos e a Praça Raul Soares.  

A presença daqueles equipamentos públicos e privados influenciou sobremaneira no seu processo de ocupação 

do Barro Preto. Um dos mais antigos e mais impactantes equipamentos públicos da região local é o 12º Batalhão 

de Infantaria, unidade militar que se instalou no Barro Preto em 1919. O 12, como é popularmente conhecido, foi 

protagonista de um dos fatos mais marcantes da história do Barro Preto e ainda rememorado por seus moradores 

mais antigos.  

Deflagrada a revolução de 1930, o 12° batalhão procurou resistir às forças revolucionárias. Entre 3 e 8 de outubro 

daquele ano, ele foi cercado e bombardeado, alterando a rotina não só do Barro Preto, mas de toda a cidade: 

“fechou-se o comércio. Os bondes, a princípio corriam pelas ruas, porém, depois, foi julgado prudente recolhê-

los”27. Ainda hoje permanecem as marcas do bombardeiro na fachada da edificação que abriga o batalhão.  

 
27 BH 100 anos de história. Jornal Estado de Minas. 1996 
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Atualmente, o 12 é considerado “um prolongamento natural da comunidade”28. Para a interação com a população 

são realizadas atividades filantrópicas, como visitas a hospitais, asilos e creches, e também recepção de escolas 

na unidade. Além disto, são realizadas frequentemente apresentações da Banda de Música do 12° BI, bem como 

o auxílio à comunidade em casos de calamidade pública29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trincheiras abertas na proximidade do 

12°RI, durante a revolução de 1930. Ao 

fundo, as casas do Barro Preto.  

Fonte: MHAB 

Inaugurado em 1980, o Fórum Milton Campos, mais conhecido por Fórum Lafayette, também causou grande 

impacto na região do Barro Preto. Além da intensificação do trânsito nas ruas que circundam o edifício, sua 

presença gerou a elevação da especulação imobiliária no bairro. Inúmeras edificações residenciais unifamiliares 

ou foram demolidas, dando lugar a edifícios verticais, ou foram readaptadas para receber o uso de serviços que 

se ligam direta ou indiretamente ao Fórum. Colaborou para a intensificação deste processo, a construção do prédio 

da Justiça do Trabalho, na rua dos Goitacazes. 

Além os equipamentos acima mencionados, responsáveis por atrair ao Barro Preto milhares de pessoas, todos os 

dias, tornando o bairro um ponto referencial para a cidade, a região ainda sedia importantes corredores de tráfego 

que acessam outras regiões, como as avenidas Amazonas, Augusto de Lima, Bias Fortes e Olegário Maciel. Trata-

se, sem dúvida, se uma região que guarda grande valor histórico e simbólico, sendo elemento fundamental na 

composição da identidade belo-horizontina.  

 
28 JK Notícias. Barro Preto abriga parte da história do Exército brasileiro. Março de 2004, p. 10 
29 JK Notícias. Barro Preto abriga parte da história do Exército brasileiro. Março de 2004, p. 10 
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3.2 - PEDAÇO AVENIDA AMAZONAS 

 
Mapa do Pedaço Amazonas. Destaque em vermelho para o bem à Bernardo Guimarães 3032/3038. Fonte: 

DPCA 

A Avenida Amazonas corresponde a um eixo viário muito importante no processo de urbanização e expansão da 

cidade em seu sentido oeste. Nos anos de 1940, esta via foi expandida da Praça Raul Soares até o bairro da 

Gameleira, em função da criação da Cidade Industrial. 

Cortando uma parte até então desabitada da cidade, a expansão desta grande artéria provocou o desenvolvimento 

de toda a localidade por ela atravessada. Este fenômeno é particularmente observado nos Bairros Santo Agostinho 

e Barro Preto nos quais, nas décadas de 1940 e de 1950, verificou-se uma concentração maior de edificações 

residenciais às margens da Avenida Amazonas. 
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Atualmente, o pedaço denominado Avenida Amazonas é marcado por uma paisagem horizontalizada, na qual 

predominam edificações entre um e dois pavimentos. Neste pedaço também se observa a presença de núcleos 

de edificações residenciais, característica da ocupação primeira a partir do prolongamento oeste da avenida. 

O conjunto de edificações deste pedaço, embora alguns exemplares arquitetônicos se apresentem em estado 

precário de conservação e sem grande visibilidade em decorrência do grande número de placas e adaptações 

improvisadas para atender ao uso comercial e de serviços, quase sempre não estão descaracterizados em sua 

volumetria e resguardam, ainda, parte de seus elementos originais. 

Grande parte deste pedaço abriga trechos com intensa movimentação de pedestres e de veículos. Durante o 

horário comercial pode-se identificar nessa área a formação de um pedaço caracterizado por atividades comerciais 

e de serviços, com uma vigorosa e variada oferta de serviços que incluem desde atendimento médico e 

odontológico, até o ensino de idiomas, estacionamentos e lojas de seguimentos diversos. 

Abaixo alguns exemplos de edificações tombadas e com processo de tombamento aberto encontradas no Pedaço 

Amazonas: 
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3.3 - O ENTORNO IMEDIATO DO BEM CULTURAL 

O bem cultural objeto deste dossiê se insere em quadra limítrofe do Conjunto Urbano da Avenida Barbacena – 

Grandes Equipamentos com a avenida do Contorno, para a qual ainda constam limites altimétricos e diretrizes 

especiais de projeto. 

  

Polígono indicando o entorno imediato a ser apresentado. Fonte: Mapeamento Cultural, 2020. 

No quarteirão 045, no qual o bem cultural em análise se localiza, existem outros bem culturais com processo de 

tombamento aberto, a saber rua Bernardo Guimarães, nº 3048 e rua Paracatu, nº 812 e 822, também edificações 

residenciais em sua primeira proposta de ocupação. No quarteirão 040, em frente ao bem cultural, verifica-se a 

existências de outras edificações também com processo de tombamento aberto durante a proteção do Conjunto 

Quarteirão

045 

Quarteirão 

040 
Quarteirão 

039A 

Quarteirão 

044 
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Urbano, a saber, Rua Bernardo Guimarães, nº 3053 e 3135; além de uma edificação já tombada, à rua Bernardo 

Guimarães, nº 3087. Por sua caracterização altimétrica essa quadra possui muita importância para a preservação 

da paisagem urbana do conjunto. 

  
Rua Bernardo Guimarães, nº 3048, processo de 
tombamento aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Rua Paracatu, nº 812, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jul. 2009. 

  
Rua Paracatu, nº 822, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2022 

Rua Bernardo Guimarães, 3053, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

  
Rua Bernardo Guimarães, 3135, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Rua Bernardo Guimarães, 3087, tombada. Fonte: Google 
Streetview, jan. 2022. 

Ressalta-se que as edificações existentes nas quatro esquinas do cruzamento entre as ruas Paracatu e Bernardo 

Guimarães possuem processo de tombamento aberto, a saber Rua Paracatu, nº 950 e Bernardo Guimarães, nº 3000 
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e 3001. Trata-se de edificações de dois pavimentos que ainda preservam uma ambiência que remete às primeiras edificações 

residenciais construídas no Conjunto Urbano em questão. 

  
Rua Paracatu, 950 (esquina) e 960, ambas processo de 
tombamento aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022 

Rua Bernardo Guimarães, 3000, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

 
Rua Bernardo Guimarães, 3001, processo de tombamento aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Uma característica do gabarito arquitetônico neste pedaço do Conjunto Urbano são as edificações de dois 

pavimentos, particularmente devido à ocupação primordialmente residencial, garantindo ao imóvel uma ambiência 

mais harmônica às suas proporções. Esta tendência já vem sendo modificada pontualmente pela construção de 

edificações mais verticalizadas. Nota-se no quarteirão 040, duas edificações multifamiliares, uma com cerca de 

dez pavimentos e outra, em construção, com cerca de seis pavimentos. 
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Edificações multifamiliares no quarteirão 040. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Já no quarteirão 045, no qual está inserido o bem cultural em análise, há duas edificações de maior porte, sendo 

as demais de um pavimento. 

  

Edificações de múltiplos pavimentos no quarteirão 045. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 
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As quadras próximas são bem arborizadas, com árvores de grande porte, com destaque para a rua Bernardo 

Guimarães e rua Paracatu. A rua Bernardo Guimarães possui calçamento em poliedro com alguns pontos 

asfaltados, já a rua Paracatu é toda asfaltada, os passeios em cimento, ladrilhos e calçada portuguesa. 

  

Vista da rua Bernardo Guimarães, esquina com rua Paracatu, 
em direção à rua Juiz de Fora. Fonte: Google Streetview, jan. 

2022. 

Vista da rua Bernardo Guimarães, esquina com rua 
Paracatu em direção à avenida Amazonas. Rua sem saída. 

Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

  

Vista da rua Paracatu, esquina com rua Bernardo Guimarães, 
em direção à avenida Barbacena. Fonte: Google Streetview, jan. 

2022. 

Vista da rua Paracatu, esquina com rua Bernardo 
Guimarães, em direção à avenida Amazonas. Fonte: 

Google Streetview, agosto. 2019. 

Além dos bens culturais citados anteriormente, há outros localizados nas quadras 039Ae 044, demarcadas no 

polígono desenhado no mapeamento mostrado anteriormente. Mais uma vez percebe-se a predominância de 

edificações de altimetria de no máximo dois pavimentos. 
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Rua Bernardo Guimarães, 2957, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Rua Bernardo Guimarães, 2971, tombada. Fonte: Google 
Streetview, jan. 2022. 

  

Rua Bernardo Guimarães, 2981, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Rua Bernardo Guimarães, 2993, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 
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Rua Bernardo Guimarães, 2942, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Rua Bernardo Guimarães, 2954, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

  

Rua Bernardo Guimarães, 2966, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Rua Bernardo Guimarães, 2978, processo de tombamento 
aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 
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Rua Paracatu, 969 e 98, processo de tombamento aberto Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

  

Rua Paracatu, 993, processo de tombamento aberto. Fonte: 
Google Streetview, jan. 2022. 

Rua Paracatu, 1035, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

  

Avenida Amazonas, 2116, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2020. 

Avenida Amazonas, 2102, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2020. 
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Avenida Amazonas, 2086, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Avenida Amazonas, 2054, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

  

Avenida Barbacena, 864, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

Avenida Barbacena, 836, processo de tombamento aberto. 
Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

  

Avenida Barbacena, 850, bem cultural tombado. Fonte: Google 
Streetview, jan. 2022. 

Rua Paracatu, 855 bem cultural tombado. Fonte: Google 
Streetview, jan. 2022. 
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Rua Paracatu, 855 bem cultural tombado. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/303, o objeto deste dossiê. Fonte: Google Streetview, out. 2022 
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4 - O BEM CULTURAL DA RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3032/3038 

4.1 - HISTÓRICO DO BEM CULTURAL30 

O imóvel à Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038, está localizado entre a Avenida Barbacena e a Avenida 

Amazonas, ambas de importância no fluxo e deslocamento da região. A edificação foi construída na década de 

1940 pela senhora Maria Tibúrcio Henriques, então esposa do senhor Innocencio Hollanda de Lima, mãe do senhor 

Cândido de Hollanda e avó da senhora Maria Cândida. 

Essas informações são corroboradas pela ficha de obra e pelo projeto da edificação existentes nos arquivos da 

Subsecretaria de Regulação Urbana. O projeto indica que o lote 001A do quarteirão 045 da Seção Urbana Décima 

Segunda pertencia à senhora Maria Henriques Hollanda de Lima e ao senhor Candido Hollanda de Lima. 

 

Projeto original. Recorte assinatura dos proprietários, 1946. Fonte: APCBH 

Segundo relatos da senhora Maria Cândida, a casa teria sido construída com o objetivo de se investir os recursos 

da família e se estabelecer um patrimônio que gerasse estabilidade financeira futura. Por isso, a edificação tinha 

um claro foco e perfil construtivo voltado para locação. Além dessa, a senhora Maria Tibúrcio Henriques ainda 

construiu mais duas casas vizinhas, com o mesmo intuito. 

O projeto arquitetônico, número 80, foi elaborado por João Boltshauser31. O projeto foi submetido à aprovação da 

PBH em 19 de fevereiro de 1946, tendo sido concedido o alvará em 23 de fevereiro de 1946. Não foram 

encontrados projetos de modificações posteriores para a edificação em tela, embora tenha sofrido algumas. 

 
30 Os dados que apresentaremos abaixo foram relatados no material encaminhado, a partir de entrevista com Maria Cândida Portela de 

Hollanda, atual proprietária do imóvel e neta dos responsáveis pela construção da casa. 

31 João Boltshauser formou-se na turma de 1933 da então Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais. Segundo o Dicionário 
Biográfico de Construtores e Artistas, nascido em Sabará em 1902 e falecido em BH em 1974, João Boltshauser foi um Arquiteto, 
desenhista, filósofo, professor e teatrólogo muito atuante em BH tendo contribuído inclusive na organização e fundação da Escola de 
Arquitetura da UMG na qual também foi professor. Autor de importantes trabalhos publicados pela EA/UFMG e de inúmeros projetos de 
destaque na Capital, dentre eles a remodelação do antigo Teatro Municipal (demolido), Boltshauser estava bastante alinhado com o art 
dèco, gosto então muito em voga na cidade. Consta ainda referência de outro profissional da construção com o mesmo sobrenome, Jorge 
Boltshauser, italiano nascido em 1864, mestre de obras que teve matrícula registrada em 1924 na Diretoria de Obras Públicas de Belo 
Horizonte e cancelada em 1932. 
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Projeto original. Recorte assinatura do responsável técnico, 1946. Fonte: APCBH 

 

Projeto original. Recorte assinatura do proprietário, 1946. Fonte: APCBH 

 

Projeto original nº 80, 1946. Fonte: APCBH 
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Projeto original. Detalhe da Fachada Principal à Rua Bernardo Guimarães, 1946. Fonte: APCBH 

 

Projeto original. Detalhe da Fachada Lateral à Rua Paracatu, 1946. Fonte: APCBH 
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Projeto original. Detalhe do diagrama de cobertura, 1946. Fonte: APCBH 

 

Conjunto das Fachadas (situação da edificação em tela e das lindeiras), 1946. Fonte: APCBH 

 

Situação (edificação hachurada em vermelho). Detalhe do projeto original, 1946. Fonte: APCBH 
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Detalhe do Perfil do Terreno, 1946. Fonte: APCBH 

 

Detalhe projeto original com destaque para carimbo datado de 1946. Fonte APCBH 
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Detalhe do projeto original Secção C-D, 1946. Fonte: APCBH 

 

Detalhe do projeto original Secção A-B, 1946. Fonte: APCBH 
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Detalhe do projeto original Planta baixa primeiro pavimento, 1946. Fonte: APCBH 

 

Detalhe do projeto original Planta baixa segundo pavimento, 1946. Fonte: APCBH 
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Segundo a ficha de obra, número 58846, referente ao prédio residencial de dois pavimentos cada um de 133 m² e 

de 139 m², o responsável pela obra teria sido o construtor Bolivar Moreira de Abreu. As obras tiveram início em 16 

de abril de 1946 e a baixa concedida em 13 de maio de 1947. 

 

 
Ficha de obra. Fonte: SUREG 

A senhora Maria Cândida não possui memórias ou vivências em relação ao bem cultural por não ter morado na 

edificação. Entretanto, relatou aos pesquisadores que sua avó ia todos os dias acompanhar a obra para que tudo 

saísse como planejado. Depois do falecimento da senhora Maria Tiburcio Henriques Hollanda de Lima, os imóveis 

continuaram com uso voltado para locação. 

O senhor Innocencio Hollanda de Lima, engenheiro paraense, veio para Belo Horizonte para integrar a equipe 

técnica montada por Aarão Reis para o desenvolvimento dos projetos e a construção da nova capital. Era originário 

de Belém do Pará e pertencia a uma família que trabalhava com a exploração das matas seringueiras do Norte do 

Brasil. Ainda jovem mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar e foi naquela cidade que se formou em 

engenharia com especialização em construção de estradas de ferro. 
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Cartão de Innocencio Hollanda de Lima quando ainda morava no Pará. Fonte: Acervo da família 

No início da vida profissional, o Sr. Innocencio trabalhou com a construção de estradas de ferro em diferentes 

regiões do Brasil, o que o levava a mudar de cidade para acompanhar as obras e desenvolver os trabalhos 

relacionados às estradas de ferro. No final do século XIX, veio residir em Minas Gerais, na então Santa Luzia do 

Rio das Velhas, atual município de Santa Luzia, a vinte e cinco quilômetros da futura capital. A mudança havia 

sido motivada pela construção do ramal ferroviário da Estrada de Ferro Dom Pedro II32. Foi durante a construção 

do ramal ferroviário de ferro que o senhor Innocencio Hollanda de Lima conheceu e se casou com a senhora Maria 

Tibúrcio Henriques – conhecida como Dona Inhazinha.  

 
Imagem do senhor Innocêncio de Hollanda Fonte: Acervo da família 

 
32 Iniciada em 1858, o planejamento inicial era de que essa estrada ligasse o Rio de Janeiro à Belém do Pará, no entanto, diversos fatores 

acabaram mudando o curso e planejamento da construção do ramal ferroviário e o plano inicial não foi cumprido. A Estação Ferroviária 
de Santa Luzia foi finalizada e inaugurada em 06 de abril de 1893. Dados extraídos de: https://www.luzias.com.br/estacao-ferroviaria-
uma-verdadeira-joia-do-patrimonio-historico-de-santa-luzia 
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Casados, o senhor Innocencio e a senhora Maria Tibúrcio se mudaram para Belo Horizonte. Segundo a senhora 

Maria Cândida, neta do casal, a mudança havia sido motivada por um convite, feito por Aarão Reis, para auxiliar 

na construção da nova capital. A senhora Maria Cândida conta que cresceu ouvindo dizer que o senhor Innocencio 

teria participado da construção da primeira rede de água e esgoto de Belo Horizonte33 e que, nesse contexto, teria 

contribuído para a construção da Nova Capital. 

Em Belo Horizonte, o senhor Innocencio e a senhora Maria Tibúrcio construíram sua primeira casa, na Avenida 

Amazonas, próximo à Praça da Estação, uma região nobre à época. Infelizmente não há registros desta casa, 

tampouco a identificação correta do endereço do imóvel. 

  
Imagem da senhora Maria Tibúrcio 

Fonte: Acervo da família 
Imagem do senhor Innocêncio de Hollanda 

Fonte: Acervo da família 

 
33 Não foram encontrados dados históricos oficiais a esse respeito. 
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Segundo a senhora Maria Cândida, motivados pelo trabalho do senhor Innocencio, a senhora Maria Tibúrcio e 

senhor Innocencio acabaram se mudando para Belém do Pará. Lá tiveram dois filhos. Um faleceu ainda criança, 

vítima de Malária. O outro foi o senhor Cândido de Hollanda de Lima, nascido em 12 de fevereiro de 1904, que 

viria a ser o pai da senhora Maria Cândida. O senhor Cândico de Hollanda passou a infância em Belém do Pará. 

  
Imagem do senhor Cândido Hollanda de Lima, 

quando ainda criança, no Pará Fonte: Acervo da 
família 

Imagem do senhor Cândido Hollanda de Lima, 
quando ainda criança, no Pará Fonte: Acervo da 

família 

 
Imagem do senhor Cândido Hollanda de Lima, quando ainda criança, no Pará 

Fonte: Acervo da família 
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Ainda criança, o senhor Cândido mudou-se com os pais para Paris, onde permaneceu por cerca de cinco anos, 

residindo próximo à Torre Eiffel. Ao retornar para o Brasil, Cândido veio morar em Minas Gerais, estado de origem 

de sua mãe, para estudar Engenharia Civil. Aqui, se formou, 1926, pela Escola de Engenharia da Universidade de 

Minas Gerais.  

  

Imagem do senhor Cândido Hollanda de Lima, na formatura 
de Engenharia Fonte: Acervo da família 

Imagem da carteira profissional, ligada ao Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura, de Cândido 

Hollanda de Lima Fonte: Acervo da família 

Após finalizar os estudos, o senhor Cândido fixou residência em Belo Horizonte e, ao longo de sua vida, casou-se 

duas vezes. Sua primeira esposa foi a senhora Maria Luiza. Com ela, teve seis filhos: 

− Luiza Maria Tamm de Hollanda Bias Fortes; 

− Maria de Lourdes Tamm de Hollanda Lima; 

− George Tamm de Hollanda Lima; 

− Maria de Nazaré Tamm de Hollanda Viana, e 

− Belmira Helena de Hollanda San. 
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Imagem da senhora Maria Luiza, primeira esposa de 

Candido Hollanda. Fonte: Acervo da família 

A senhora Maria Luiza faleceu jovem, vítima de embolia pulmonar, deixando os seis filhos e o marido. Viúvo, o 

senhor Cândido casou-se novamente com a senhora Laura Portella Hollanda de Lima, com quem teve uma filha: 

a senhora Maria Candida, herdeira e atual proprietária do imóvel. 

Em relação à sua vida profissional, o senhor Cândido sempre atuou ativamente na Engenharia. Além de trabalhar 

com projetos, foi professor. Seu currículo o aponta como: 

− Professor Catedrático da cadeira Estabilidade nas Construções – Concreto Armado da Escola de Engenharia da 

Universidade de Minas Gerais, mantendo sob sua responsabilidade as disciplinas Estática das Construções, 

Concreto Simples, Armado e Protendidos, Estruturas Metálicas e de Madeira; 

− Professor Catedrático da cadeira Concreto Armado da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 

Gerais; 

− Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais; 

− Professor Catedrático da cadeira Resistência dos Materiais do Instituto Politécnico da Universidade Católica de 

Minas Gerais; 

− Membro do Conselho Administrativo da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais; 
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− Membro do Conselho Administrativo da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
Imagem do senhor Cândido de Hollanda paraninfo da Escola de 

Engenharia Fonte: Acervo da família 

O senhor Cândido também trabalhou na CEMIG, tendo sido Presidente do Conselho de Administração da Centrais 

Elétricas de Minas Gerais S/A – CEMIG. Foi na sua gestão que conduziu a construção da Usina de Três Marias, 

em 196234.  

 

 

Senhor Cândido Hollanda de Lima, na assinatura da 
construção de Três Marias Fonte: Acervo da família 

Listagem dos presentes na assinatura da construção da 
hidrelétrica de Três Marias. Fonte: Acervo da família 

 
34 A Usina Hidrelétrica de Três Marias está localizada na região central de Minas Gerais, compreendendo os municípios de São Gonçalo 

do Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Pompéu, Martinho Campos, Abaeté e Três Marias, tendo partes de 
seus municípios alagados formando o Circuito Turístico do Lago de Três Marias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Felixl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morada_Nova_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biquinhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paineiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinho_Campos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abaet%C3%A9_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Marias_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_Tur%C3%ADstico_do_Lago_de_Tr%C3%AAs_Marias
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Senhor Cândido Hollanda de Lima durante o período em 
que presidiu a Cemig Fonte: Acervo da família 

Senhor Cândido Hollanda de Lima durante o período em 
que presidiu a Cemig Fonte: Acervo da família 

 

 

Senhor Cândido Hollanda de Lima, quando Presidente da 
CEMIG Fonte: Acervo da família 

Senhor Cândido Hollanda de Lima, sem data Fonte: 
Acervo da família 

Sobre a atuação do senhor Cândico na CEMIG, transcreve-se abaixo trecho extraído da reportagem de um jornal 

da época, pertencente ao acervo da família: 

Pelos relatórios anuais da CEMIG, de 1956 a 1960, pode-se acompanhar o desenvolvimento da 
empresa e seu crescimento na gestão do ex-presidente Cândido Hollanda de Lima. Foi uma fase 
decisiva na vida da Cemig, especialmente nas áreas de geração e transmissão de energia, e 
depois na distribuição. Ano a ano, eis as principais realizações – a começar de 1955, com Mario 
Bhering no exercício da presidência, após a saída de Lucas Lopes; 

1955: a usina de Tronqueiras foi inaugurada oficialmente em 22 de janeiro, passando a fornecer 
energia a Governador Valadares; a usina de Itutinga, no rio Grande, foi inaugurada em 3 de 
fevereiro deste ano; em Salto Grande, as obras chegaram ao final de sua primeira etapa e um 
dos trabalhos mais difíceis foi a concretagem do grande túnel do Guanhães, com 4 km de 
comprimento. 
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Na parte de transmissão, as obras de maior destaque foram as linhas Itutinga – São João Del 
Rei (197km); o Anel Sul de Belo Horizonte, em 69 kV (46km); a linha Santa Luzia-Pedro 
Leopoldo, também em 69 kV (28km); Itutinga-Lavras (40 km); e Santa luzia-Mannesmann, em 
138 kV, então a mais alta tensão existente no sistema da Cemig (43 km). Com a ida do presidente 
Lucas Lopes e do vice-presidente John Reginald Cotrim para a área federal, a presidência da 
empresa foi exercida pelo vice-presidente Mario Penna Bhering, tendo como diretores Maurício 
Chagas Bicalho, Mauro Thibau, Flávio Henrique Lyra da Silva e Paulo Veiga Salles. 

O ano de 1956 

A nova administração da Cemig passou a ter o engenheiro Cândido Hollanda de Lima como 
presidente, Mario Penna Bhering como vice-presidente e os diretores Júlio Soares, Mauro 
Thibau, Maurício Chagas Bicalho e Paulo Veiga Salles. A sede da empresa ainda era na Avenida 
Afonso Pena, 726, no edifício do antigo Banco da Lavoura, esquina de Praça Sete. A Cemig, 
nesta época, era a cabeça de um grupo que compreendia também outras empresas: Companhia 
de Eletricidade do Alto Rio Grande, Cia de Eletricidade do Alto Rio Doce, Cia de Eletricidade do 
Médio Rio Doce e Central Elétrica do Piau S/A. O quadro de pessoal da Cemig era constituído 
por 413 funcionários administrativos, mais 83 engenheiros formados, 15 profissionais recém-
formados em treinamento, 622 operários especializados em serviço e 68 em treinamento. 

O sistema de geração da Cemig era composto pelas usinas de Gafanhoto, Santo Grande (1ª 
etapa), Itutinga (1ª etapa), Tronqueiras (1ª etapa) e Piau (1ª etapa), além da usina diesel da 
Cidade Industrial e da barragem de regularização do Cajuru, com 150 milhões de m3 de água. 
No total, a capacidade instada era de 95.000kW, contra os 4,6 milhões de kW hoje. As principais 
linhas de transmissão construídas: Itutinga a Nova Lima (200km); Salto Grande a Santa Luzia 
(140 km); Tronqueiras a Governador Valadares (40km); São João Del Rei-Barroso-Barbacena 
(50km). Eram então 900km de linhas no total. 

Um dos fatos mais importantes deste ano foi a assinatura de um convênio, em 11 de junho, entre 
o Governo do Estado, a Cemig e a Comissão do Vale do São Francisco (hoje, Codevasf), pelo 
qual a Cemig foi autorizada a construir uma barragem e tomada d’água em Três Marias, no rio 
São Francisco, com recursos do Governo Federal, e também construir com seus próprios meios 
uma usina hidrelétrica ao pé da barragem e o respectivo sistema de transmissão. Um consórcio 
de empresas norte-americanas, todas com experiência em grandes projetos, foi escolhido para 
construir Três Marias: Utah Construction Co, Kaiser Engineers, Raymond Concrete Pyle Co. e 
Morrison Knudsen. 

Ainda neste ano, foram concluídas pela Cemig as subestações de Saramenha, Joaquim 
Murtinho, Betim, Esperança, Lafaiete e Itaúna e foram ampliadas as subestações de Santa Luzia 
e Cidade Industrial. E a Cemig já estava construindo há 2 anos sua sede própria à rua Itambé, 
114, com previsão de se mudar para lá em dezembro de 1958. 

[...] 

Os principais fatos administrativos 

O engenheiro Candido Hollanda de Lima foi eleito diretor-presidente da Cemig e empossado em 
14 de março de 1956, em decorrência da saída do ex-presidente Lucas Lopes para a presidência 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e da convocação do diretor vice-presidente, 
John Reginald Cotrim para exercer funções no âmbito federal. Na época, o governador de Minas 
Gerais era Bias Fortes e seu secretário de finanças era Tancredo de Almeida Neves - agora 
presidente eleito da República. 

Pelo resumo das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Cemig, de 1956 a 1960, 
as atas de reuniões de nossa diretoria, estes foram os principais fatos administrativos do período; 
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1956: em maio, o vice-presidente Mário Bhering foi aos Estados Unidos para tratar de um 
empréstimo com o Eximbank; em junho, o diretor Mauro Thibau representou a empresa na 
Conferência Mundial de Energia, em Viena; em setembro, o diretor Paulo Veija Salles fi a Porto 
Rico e aos EUA, em missão da Cemig; em novembro, o presidente Cândido Hollanda Lima e o 
vice-presidente Mario Bhering assinaram em Washington o contrato de empréstimo com o 
Eximbank. 

1957: em 16 de março, o diretor Flávio Henrique Lyra da Silva renunciou ao cargo, para exercer 
as funções de diretor Da Central Elétrica de Furnas S/A e então o médico Júlio Soares, membro 
do Conselho da Administração, foi convocado para substituí-lo interinamente, sendo eleito diretor 
da AGE de 13 de abril de 1957; em maio, Mauro Thibau foi aos EUA; em junho, o presidente 
Cândido Hollanda de Lima e o vice-presidente Mario Bhering foram designados para, na Europa, 
negociarem a aquisição das primeiras unidades geradoras de Três Marias, ficando interinamente 
na presidência Maurício Chagas Bicalho. 

1958: em 29 de março, a terceira diretoria da Cemig foi eleita pela Assembleia Geral Ordinária, 
sem qualquer modificação em relação à anterior. Fatos principais: em maio, o diretor Maurício 
Chagas Bicalho foi tratar de assuntos de interesse da empresa na Europa e EUA; e em setembro, 
o vice-presidente Mario Bhering foi discutir nos EUA um novo empréstimo do Eximbank para 
construção de linhas e subestações da usina de Três Marias. 

1959: viagem do diretor Mauro Thiabu aos EUA, para dar prosseguimento às negociações com 
o Eximbank, retornando em março. 

1960: em novembro, o diretor Maurício Chagas Bicalho pediu licença por dois anos do cargo de 
advogado da Cemig, a fim de exercer nos EUA as funções de diretor-executivo do Fundo 
Monetário Internacional. E em fevereiro de 1961, o médico Júlio Soares renunciou ao cargo de 
diretor da Cemig. 

Cândido também foi Membro do Conselho de Administração da Associação de Cultura Franco-Brasileiro de Belo 

Horizonte. Em 1974, o senhor Cândido Hollanda veio a falecer. A senhora Laura Portella Hollanda, sua esposa à 

época, faleceria dezesseis anos depois, em 22 de outubro de 1990, vítima de acidente de carro. 

A relevância de Innocencio Hollanda de Lima, avô da Sra. Mª Cândida, para o contexto urbano em Belo Horizonte, 

no que diz respeito à construção da Nova Capital de Minas, resultou em uma homenagem com a escolha de seu 

nome para a identificação de uma das ruas da cidade no bairro Gutierrez. Também Cândido de Hollanda, pai da 

Sra. Mª Cândida, foi homenageado, tendo, no bairro São Bento, uma rua com seu nome. 
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4.2 - DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA 

4.2.1 - ART DECÓ EM BELO HORIZONTE 

O Art-déco foi um conjunto de manifestações artísticas, estilisticamente coeso, originado na Europa e que se 

expande para as Américas do Norte e Latina, inclusive no Brasil, a partir da década de 1920. 

Seu lançamento ao público ocorre na Exposition Internationalle des Art Décorative et Industrielle Moderne, 

acontecida em Paris, em 1925, muito embora haja registro de manifestações isoladas antes desta data. É nessa 

exposição que Le Corbusier, numa atitude de protesto velado, constrói o Pavilhão da revista L´Esprit Nouveau e 

apresenta o seu projeto de immeuble-villas, numa posição extrema e isolada do conjunto.  

Grosso modo, o Art- Déco se apresenta em quatro períodos: 

● Até 1925: formação e manifestações embrionárias; 

● 1925-30: lançamento ao público, divulgação mundial e expansão; 

● 1930-40: consolidação e apogeu; 

● 1940-50: manifestações tardias. 

O Art-Déco certamente foi um estilo com estilemas claramente identificáveis. A comparação com o movimento 

moderno, sob este aspecto, é interessante: enquanto este num primeiro momento faz confluir diversas linhas de 

desenvolvimento artístico e, após sua eclosão, subdivide-se em variadas tendências estilísticas, o Art-Déco, ao 

contrário, mantém, do começo ao fim, um grau de unidade que o Movimento Moderno nunca apresentou.  

No título da exposição fundadora, podem-se encontrar as palavras-chave por meio das quais o Art-Déco se 

autodefine: 

● O Art-Déco se define como Arte, enquanto o Movimento Moderno pretendia ser mais que isso: um 

movimento cultural global que envolvia aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e também artísticos; 

● O Art-Déco se define como Decorativo, enquanto o Movimento Moderno se coloca indiferente, contrário 

ou até mesmo hostil (“decoração é delito”; Loos) à ideia de decoração; 

● O Art-Déco se define como estilo Internacional , ao lado do Movimento Moderno e contra as correntes, 

numerosas à época, que propugnavam por expressões artísticas “autenticamente nacionais”. O 

intercâmbio, no Brasil, do Art-Déco com elementos oriundos da arte marajoara pode ser interpretado como 
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uma aclimatação do estilo ao debate cultural que então se travava no país, acomodação esta também 

observável em certas correntes do Movimento Moderno que buscam um diálogo com a cultura nacional; 

● O Art-Déco se define como estilo Industrial, isto é, associado á sociedade industrial nascente, implícitas 

aí todas as suas consequências, sobretudo tecnológicas; 

● Por fim, o Art-Déco se define como estilo Moderno , lato sensu , isto é, associa sua imagem a tudo  o que, 

então, poder-se-ia definir como tal: arranha-céus, automóveis, aviões, cinema, rádio, música popular, 

moda/vestuário e emancipação da mulher. Propõe-se, portanto como estilo intrinsecamente cosmopolita. 

Sobretudo, esta última característica lança luz sobre o porquê de o âmbito preferencial das manifestações art-déco 

se dar naqueles gêneros artísticos mais associados à vida cotidiana. Embora se possa identificar uma pintura e 

uma Escultura Art-Déco, é na Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Arquitetura de interiores, Design (de mobiliário, 

serralheria artística, luminárias, objetos decorativos e/ou utilitários, louças, cristais, jóias e produtos industriais 

como rádios e relógios), Cenografia (de cinema), Publicidade, Artes gráficas, Caricatura, Moda e Vestuário que se 

localizam suas expressões mais significativas. Desconhecemos entre os gêneros artísticos mais tradicionais uma 

Música, Teatro ou Literatura Art-Déco. Ainda, de especial relevância são os trabalhos de Arquitetura, Decoração e 

Design naval que atingem o ápice nos interiores dos transatlânticos franceses Atlantique (1931) e Normandie 

(1935). 

Uma imagem paradigmática dos anos Art-Déco é a da melindrosa de cintura baixa, colares compridos, cabelos 

curtos e ondulados, seios pequenos, pernas à mostra e piteira nos lábios rubros, dançando charleston, circulando 

em automóveis conversíveis ou se exibindo em frívolos coquetéis. É tempo de diversão, luxo, velocidade e livre 

expressão. É Betty Boop em carne e osso. 

Outros temas recorrentes na iconografia Art-Déco são os cachorros, lebres, cervos, sempre em movimento veloz, 

os repuxos d’água, trampolins e banhistas, os buquês compactos de rosas e temas florais simplificados 

(frequentemente cactos e palmeiras), as linhas onduladas e aerodinâmicas, os cabelos ao vento, o sol nascente e 

os motivos geométricos (círculos, retas, quadrados), todos banhados em luz branca, filtrada por vidros foscos. 

De uma infinidade de influências resultaram três linhas de obras Art-Déco: a primeira, mais seca e geometrizada, 

muito próxima do racionalismo modernista e também conhecida como escalonada ou zigue-zague; a segunda, 

afrancesada, com resquícios acadêmicos e ênfase decorativa, lembrando o Art Nouveau inglês e o austríaco e, a 

terceira, sinuosa e aerodinâmica, inspirada no Expressionismo e também denominada streamline. 
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A primeira e a terceira tendências pertencem à maior parte da produção latino-americana e brasileira, em especial 

edifícios de apartamentos e cinemas. A segunda, inspira o pioneiro Art-Déco francês, a produção italiana e 

inúmeras obras nos EUA, entre as quais o Rockfeller Center (1931-39), o Chrysler Building (1930), o Radio City 

Muisic Hall (1931-32) todos em Nova York, e o Palmolive Building (1929-30) em Chicago. No Brasil, pertencem a 

essa linha alguns prédios comerciais e igrejas, assim como certas obras da variante Marajoara do Art-Déco nas 

quais se incluem o Edifício Acaiaca e o Palácio do Bispo. 

4.2.1.1 - CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS DO ART-DÉCO 

São temas que aparecem com frequência no Art-Déco, sobretudo na residencial, listados sem critério hierárquico. 

Servem como pista para uma pesquisa tipológica mais rigorosa: 

● Composição de matriz clássica: 

− -simetria/axial, com acesso centralizado ou valorizando a esquina (no plano horizontal); e 

− -tripartida em base, corpo e coroamento escalonado (no plano vertical); 

● Tratamento volumétrico das partes constituintes e superfícies, à maneira moderna com: 

− -predominância dos cheios sobres os vazios; 

− -articulação de volumes geometrizados e simplificados (varandas semi-embutidas) ou sucessão de 

superfícies curvas (aerodinamismo); 

− -linguagem formal tendente à abstração (contenção expressiva dos ornamentos decorativos, quase 

sempre em alto e baixo relevo); e  

− -composição com linhas e planos, verticais e horizontais, fortemente definidos e contrastados; 

● Articulação/integração entre Arquitetura, Interiores e Design (mobiliário, luminária e serralheria artística). 

Valorização dos acessos e portarias; 

● Estruturas em concreto armado, embasamentos revestidos em granito, mármores e materiais nobres, 

revestimentos altos em pó-de-pedra (mica) e janelas tipo “Copacabana” (persianas de 

enrolar/basculantes) em madeira ou ferro: mescla de técnicas construtivas industriais/modernas e 

decorativas artesanais/tradicionais; 

● Plantas flexíveis, com acesso por hall, circulação ou galeria (espaço interconector) e compartimentos de 

uso intercambiável (quartos/salas); e 

● Iluminação feérica e cenográfica, intenção esta manifesta desde as perspectivas que acompanham os 

projetos (talvez uma influência cinematográfica). 
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4.2.1.2 - PROGRAMAS, OBRAS, ARQUITETOS E DATAS 

No estágio atual das pesquisas é difícil reconstituir fielmente as linhas que unem as primeiras obras Art-Déco 

realizadas no Brasil às suas precedentes europeias. É certo que aqui trabalharam muitos arquitetos imigrados, 

sobretudo após a Primeira Guerra, assim como outros que estudaram no Velho Continente, havendo também 

algum intercâmbio cultural, embora precário, através de revistas que divulgavam as novas ideias artísticas. Houve 

também famosas visitas e conferências no Brasil (Alfred Agache, 1928, Le Corbusier, 1929 e 36, e Frank Lloyd 

Wright, 1931) cuja importância e influência precisas ainda estão por ser determinadas. 

Embora faltem dados em quantidade e qualidade suficientes para conclusões mais sólidas, pode-se perceber que 

o grosso da produção Art-Déco acontece no período 1930-40. Em Belo Horizonte uma residência na Avenida Bias 

Fortes (1927), de Luís Signorelli, prenuncia, ainda que timidamente, a geometrização volumétrica da Arquitetura 

Art-Déco que se impõe após os anos 30, embora por curto período. Em 1939 é construída a sede da prefeitura 

municipal de Belo Horizonte com projeto realizado por Rafaello Berti. Os De Paoli também deixariam na Capital 

obras com sua assinatura se valendo dos estilemas do Art Dèco. Além destes, destacam-se com significativo 

número de obras construídas, os arquitetos: Robert Prentice, Henri Sajou, Arnaldo Gladosh, Elisiário da Cunha 

Bahiana, Ricardo Wierd (alguns projetos executados em Belo Horizonte), Adalberto Szilard, cujas obras completas 

ainda estão por ser levantadas. Neste contexto, também João Boltshauser, autor do projeto em tela, vem a compor 

o rol dos profissionais que encontram no mesmo estilo em voga nos anos de 1930-40-50. O Art Dèco, o vocabulário 

para sua expressão no bem em análise neste dossiê. Apenas para fins de organização e desenvolvimento da 

descrição arquitetônica, dividimos a edificação geminada nas duas partes que a compõem: 3032 e 3038. 

4.2.2 - O BEM CULTURAL A RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3032 

A edificação à Rua Bernardo Guimarães, 3032, trata-se de uma casa geminada, ou seja, trata-se de uma edificação 

acoplada à edificação vizinha, com características que as unem, mas com acessos e funcionamentos 

independentes. Originalmente apresentava características da arquitetura residencial unifamiliar art decó, 

amplamente difundida em Belo Horizonte, especialmente entre as décadas de 1930 e 1950. Hoje, alguns de seus 

traços e ornamentos se perderam ou foram suprimidos em reformas anteriores, mas, ainda assim, o partido da 

edificação e alguns de seus principais elementos de composição arquitetônica ainda se encontram preservados 

ou deles encontramos referências. Seus traços conciliam características de uma arquitetura mais racional, ligada 

ao movimento que viria a seguir, o modernismo, e de uma arquitetura mais ornamentada, ligada ao ecletismo, 

coincidindo com o que seria a expressão do movimento art decó na arquitetura residencial na capital mineira. 
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Como veremos, a casa parte de uma composição mais racional, com a utilização de linhas retas, ortogonais e de 

uma certa simetria no desenho dos ornamentos e dos vãos da fachada. No projeto original, o pano da fachada 

apresentava pequenos frisos ou marcações que se assemelhavam a um revestimento muito regular em pedra 

(falso rusticado). Atualmente essas marcações quase não existem mais e parte da alvenaria da fachada apresenta 

uma textura em graffiato. 

A edificação está implantada exatamente na esquina entre as ruas Bernardo Guimarães e Paracatu. Parte da 

fachada voltada para a Rua Bernardo Guimarães tem um desenho de platibanda reto. Já a fachada voltada para 

a Rua Paracatu chama atenção por compor um frontão escalonado, locado mais à direita da fachada, com detalhes 

em alto relevo e frisos que destacam e ornamentam o contorno superior da fachada. O embasamento avança 

sutilmente em relação ao plano da fachada, criando marcação na composição que se divide em base, corpo e topo 

coroado por platibanda decorada por frisos. 

A organização interna dos cômodos da casa, o desenho da planta e a hierarquia dada aos espaços também nos 

faz relacioná-la à arquitetura residencial art decó. Inicialmente, o acesso principal à casa é feito por meio de 

varanda, espaço de transição entre o “dentro” e o “fora”. Os quartos se organizam ‘em torno’ da sala e a cozinha 

localizada mais aos fundos, espaço menos privilegiado apartando a área. Outro bloco, na parte posterior do lote, 

abriga os espaços de serviço, dependência de empregados e lavanderia. 

Segue-se descrição da edificação conforme apresentada pela equipe Balsa descrevendo-a em relação à 

implantação, partido arquitetônico, sistema construtivo, cobertura, fachadas, pisos, forros e vãos, visando 

aprofundar no entendimento de sua composição e no registro de sua configuração atual. 

Vale contextualizar que o imóvel, atualmente, tem uso comercial abrigando um Ateliê de Luthieria, ou seja, empresa 

dedicada à produção artesanal de instrumentos musicais de corda, tais como violões, guitarras, violinos e outros. 

Portanto, os espaços internos do imóvel (o agenciamento atual) apresentam-se modificados de forma a atender 

ao uso atual. 

4.2.2.1 - IMPLANTAÇÃO 

Apesar de estar em uma rua em aclive, a casa à Rua Bernardo Guimarães, 3032 está implantada em um lote 

relativamente plano, regular e em formato retangular. Há uma pequena inclinação transversal ao terreno, que 

acompanha a inclinação da Rua Bernardo Guimarães. 

Para fins de organização de nossa descrição, em que pese a edificação possua duas frentes, vamos considerar 

como frontal a fachada voltada para a Rua Paracatu, que é composta pela platibanda escalonada. 
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Originalmente, a fachada lateral direita preservava um afastamento em relação ao lote vizinho. Atualmente, no 

nível do primeiro pavimento, o afastamento foi ocupado com o acréscimo de um cômodo que amplia a área útil da 

edificação. Portanto, não há mais aquele afastamento. Originalmente essa área se configurava como acesso de 

veículos à área interna do lote, uma garagem descoberta. A fachada posterior compõe a divisa acoplada à 

edificação vizinha, geminada a esta. A fachada lateral esquerda está voltada para a Rua Bernardo Guimarães e 

dá continuidade ao imóvel vizinho, edificação geminada a esta casa. 

O acesso à casa pode ser feito por meio de um portão localizado exatamente na esquina entre as ruas Bernardo 

Guimarães e Paracatu. 

 
Acessos de pedestre da casa, que está contornada em azul e que tem fachada voltada para a Rua 
Paracatu. Fonte: Google Earth editado por Balsa Arquitetura. Acessado em: 12/08/2022. 

4.2.2.2 - PARTIDO 

A edificação foi construída em meados da década de 1940 com um programa arquitetônico unifamiliar e a 

hierarquia na organização da planta se relaciona com as práticas da arquitetura residencial art decó. Seu programa 

arquitetônico sugere que possa ter sido construída tendo como foco famílias de boa renda. No projeto original, a 

casa tem ornamentação nas fachadas, configura-se como uma casa de porte médio com dois pavimentos, três 

quartos, dependência de empregada, garagem e quintal.  
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Os cômodos internos da casa, bem como os materiais de revestimento e tratamento dado aos espaços, sofreram 

muitas alterações descaracterizantes. Ou seja, técnicas e materiais construtivos originais já se perderam. 

Atualmente não há mais acesso de veículos à edificação ou à área interna do lote, a área destinada à garagem 

está edificada, com cômodo que ocupa um pavimento. Originalmente, como já relatamos, havia acesso de veículos 

que seria feito à direita do corpo principal da casa. No projeto original esse acesso não está detalhado e não há 

desenho ou referências de como seria o fechamento ou de esquadrias de fechamento dessa área.  

O acesso de pedestres à edificação é feito por meio de portão localizado exatamente na esquina do lote. A partir 

do portão, uma escada leva ao hall de acesso. No projeto original, o acesso se dava primeiramente pela escada 

e, após essa, por um pequeno portão, de duas folhas, aparentemente metálico. Pelo portão chegava-se em uma 

varanda, com a lateral voltada para a Rua Bernardo Guimarães, aberta, sem vedação. Atualmente essa abertura 

é inexistente, e o vão encontra-se vedado por vidro. 

Através dessa antiga varanda, atualmente um hall de entrada, acessa-se duas diferentes salas da edificação. Há 

duas portas. Essa era a proposta inicial do projeto. Por uma porta acessava-se a sala de jantar e, por outra, a sala 

de visitas. A sala de visitas estaria mais à esquerda do acesso. Ambas se conectavam internamente por uma porta. 

Além desse acesso, há, atualmente, um outro acesso de pedestres ao imóvel, feito por uma porta de enrolar, 

localizada na fachada lateral esquerda, voltada para a Rua Bernardo Guimarães. Essa porta dá acesso à antiga 

sala de visitas. 

A partir da sala de jantar acessa-se uma pequena circulação na qual está localizada a escada de acesso ao 

pavimento superior. A pequena circulação dá acesso à escada, à esquerda, a um lavabo, instalado abaixo da 

escada, e à cozinha, locada na porção posterior da planta da casa. É importante ressaltar que o lavabo existente 

abaixo da escada já era previsto desde o projeto original. 

A configuração da sala como o principal centro da casa e através da qual acessa-se parte íntima e serviço, aos 

fundos, é uma característica que aproxima a planta desta casa à configuração de uma casa art decó.  

Originalmente a cozinha era um pequeno cômodo, composto por uma bancada, armário e área para fogão e 

geladeira. Além disso, a cozinha continha ainda uma porta que dava acesso à parte posterior do lote, onde estaria 

a garagem e o quintal. A partir dessa área se dariam os acessos a um banheiro de serviço e ao quarto da 

dependência de empregada. Cozinha, banheiro de serviço e dependência de empregada ocupavam, portanto, a 

parte posterior da planta da casa. Atualmente, a cozinha é um grande cômodo. O banheiro de serviço e a 

dependência de empregada não existem mais, foram incorporados ao cômodo da cozinha que se comunica com 
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a antiga sala de visitas por meio de um vão aberto. Esse vão está atualmente vedado com um painel de MDF, o 

que impede a visualização espacial da integração realizada em uma intervenção posterior. 

A partir da cozinha acessa-se a parte posterior do terreno. Atualmente, essa área está coberta e funciona como 

espaço de trabalho. Esse cômodo dá acesso a um outro, localizado entre a cozinha e a edificação geminada, uma 

área que antes era desocupada. 

Voltando à circulação vertical interna da casa, a partir da escada acessa-se o segundo pavimento. Nele estão os 

cômodos relacionados à parte íntima. A escada chega em um hall e, a partir deste, acessam-se três quartos e um 

banheiro. O banheiro estava localizado na parte posterior da planta (no mesmo alinhamento da cozinha localizada 

no pavimento abaixo) voltado para os fundos do lote. Originalmente, possuía uma bacia sanitária, um lavatório, 

uma banheira, mas atualmente não possui mais nenhum desses elementos, e, apesar de manter as características 

de banheiro, é usado como um cômodo de pintura dos instrumentos que são fabricados no local. 

Dois quartos estão localizados à direita, na planta, ambos com as janelas voltadas para a fachada frontal, na Rua 

Paracatu. O maior quarto do pavimento está no trecho posterior da planta (voltado para a Rua Bernardo 

Guimarães). Ele se configura como um quarto com dois ambientes. Na planta original, o primeiro ambiente é 

descrito como ‘vestíbulo’ e o segundo, como quarto. Ambos os espaços ventilam por meio de janelas na fachada 

lateral esquerda da casa. 

4.2.2.3 - SISTEMA CONSTRUTIVO 

A edificação não apresenta elementos estruturais autônomos aparentes. Tendo em vista a época de sua 

construção, conclui-se que foi edificada em alvenaria estrutural de tijolos maciços. 

4.2.2.4 - COBERTURA 

O corpo principal da edificação apresenta cobertura em quatro águas, que atualmente estão vedadas em telhas 

de amianto. Por se tratar de edificação geminada, ou seja, conectada à casa vizinha, a cobertura é comum aos 

dois imóveis.  

No caso deste imóvel, a cobertura está organizada com cumeeira perpendicular à fachada frontal, no trecho 

posterior da casa, e paralela à fachada frontal na porção frontal da casa, continuando em direção ao imóvel vizinho. 

A análise do projeto original da casa e das técnicas mais difundidas de construção na época em que foi edificada 

nos leva a concluir que, originalmente, a cobertura era vedada em telha cerâmica francesa. 
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A área de acesso, onde originalmente havia uma garagem aberta, está coberta em telhas de amianto, com uma 

água que cai em direção à Rua Paracatu. 

4.2.2.5 - FACHADAS 

A fachada frontal da casa, apesar de já ter passado por intervenções descaracterizantes, ainda preserva muitos 

registros de sua arquitetura original, com uma composição mais limpa e de geometrias simples e ortogonais. Suas 

linhas gerais e ornamentos mantêm-se preservadas. As intervenções mais agressivas pelas quais passaram suas 

fachadas dizem respeito à remoção dos frisos que faziam uma marcação ortogonal e regular que imitava um 

revestimento em pedra e a abertura de vãos, alterando a composição simétrica e sua proporção.  

O formato da fachada frontal é marcado pelo desenho de frontão escalonado, reto e ortogonal, com dois níveis no 

escalonamento, localizado mais à direita. No segundo pavimento, o volume correspondente à um dos quartos 

avança levemente em relação ao plano da fachada. Há cinco linhas verticais em alto relevo acima deste vão de 

janela, marcando a composição do frontão escalonado. Essas características compositivas estão muito 

relacionadas à arquitetura residencial art decó, especialmente a existência de ornamentos, mas de linhas mais 

retas e simples.  

Toda a linha superior da fachada, acompanhando os recortes escalonados, apresenta moldura em argamassa em 

alto relevo, o que reforça o desenho da fachada.  

A fachada frontal atualmente possui sete vãos. No nível do primeiro pavimento, à esquerda, há o vão de acesso, 

em um ponto exatamente na esquina das ruas Paracatu e Bernardo Guimarães. À direta deste há um grande vão 

de janela, resultado da união entre dois vãos originais de janelas, em uma modificação descaracterizante. À direita 

deste grande vão há um vão de janela e, à direita ainda, um outro vão de janela, que está localizado no trecho 

acrescido da edificação, onde antes havia o acesso da garagem. 

No nível do segundo pavimento, na fachada frontal, há três vãos. Trata-se de três janelas que, de acordo com o 

projeto original, estariam alinhadas às janelas do primeiro pavimento, uma composição simétrica típica da 

arquitetura residencial art decó. 

A fachada lateral esquerda da edificação, voltada para a Rua Bernardo Guimarães, apresenta quatro vãos. No 

nível do primeiro pavimento, trata-se de uma porta de enrolar, mais à esquerda, que foi incluída em substituição à 

uma janela original, e o vão da antiga varanda, agora com tratamento de janela. No nível do segundo pavimento, 

há duas janelas referentes ao maior quarto. A platibanda dessa fachada é reta, com moldura em argamassa em 

alto relevo em sua linha superior. 
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Todos os vãos de janelas apresentam moldura em argamassa, em alto relevo, na linha superior e inferior. No maior 

vão, voltado para a fachada frontal, resultado da união de dois vãos de janelas, as molduras ainda estão 

preservadas na fachada, demonstrando quais seriam as posições originais das janelas. Além dos ornamentos 

descritos há, acima da porta de acesso, uma placa com a logomarca da empresa que atualmente ocupa o imóvel. 

Em ambas as fachadas voltadas para as ruas há, ainda, um embasamento que avança levemente em relação à 

fachada. 

A análise do projeto original da casa nos demonstrou que a composição de vãos, ornamentos e proporções se 

manteve preservada apenas no nível do segundo pavimento. No nível do primeiro pavimento houve alterações e 

um acréscimo, correspondente ao cômodo que foi acrescido.  

4.2.2.6 - PISOS  

Todos os pisos originais da edificação foram substituídos. 

O piso da área de acesso, antes varanda, assim como o hall de acesso à escada, a antiga cozinha, dependência 

de empregada e banheiro de serviço, assim como a área acrescida, onde antes era a garagem, têm piso 

apresentam-se revestidos em cerâmica branca. 

A antiga sala de jantar, a escada de acesso ao segundo pavimento e a circulação no segundo pavimento e os 

quartos, têm piso revestido em laminado de madeira. 

A antiga sala de visitas tem piso revestido em cimento grosso, aparente. 

4.2.2.7 - FORROS 

No primeiro pavimento, com exceção da área referente à cozinha, banheiro de serviço e dependência de 

empregada, que apresentam forro em gesso, não há forro e a laje está aparente. 

No segundo pavimento, os quartos apresentam forro em gesso, com sancas decorativas que embutem a 

iluminação. 

4.2.2.8 -  VÃOS 

As principais alterações descaracterizantes pelas quais passou a edificação dizem respeito às alterações nos vãos 

e esquadrias. 
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Na fachada frontal, o vão de acesso principal, que antes era feito através de um pequeno portão de duas folhas 

de abrir foi alterado e, agora, é feito por um portão em gradil metálico, com uma folha de vidro interna. Além dessa 

modificação, dois vãos de janelas no nível do primeiro pavimento foram unidos, e transformados em um único vão. 

Os demais vãos, referentes à uma janela no primeiro pavimento e três janelas no pavimento superior, apresentam-

se preservados, tal qual a composição original. Estes, estão vedados em esquadrias de madeira, com três folhas, 

pintadas na cor branca. No nível do primeiro pavimento, ainda, há uma esquadria no cômodo que foi construído 

posteriormente, onde antes se dava a garagem da casa, essa é vedada em esquadria de vidro, com folhas de 

correr. 

Na fachada lateral esquerda, voltada para a Rua Bernardo Guimarães, no nível do primeiro pavimento, a antiga 

janela existente foi removida e o vão foi transformado em um vão de porta, tendo recebido uma esquadria metálica 

de enrolar. No trecho correspondente à antiga varanda, o vão anteriormente aberto foi vedado em vidro incolor. 

No pavimento superior, por sua vez, as esquadrias originais em madeira, com verga reta, apresentam-se 

preservadas. 

A porta de acesso à sala de visitas é em madeira, com verga reta e vedação em gradil de madeira. Já a porta que 

dava acesso à sala de jantar, a partir da varanda, foi substituída por uma porta de vidro, com uma folha de abrir. 

As portas internas são, em sua maioria, em verga reta, com uma folha almofada de abrir. A porta de acesso à 

cozinha foi substituída e hoje é uma porta de uma folha de correr. As esquadrias de banheiro e cozinha, também 

se mantém preservadas e são metálicas do tipo basculante, com verga reta. 

4.2.3 - O BEM CULTURAL A RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3038 

A edificação à Rua Bernardo Guimarães, 3038, é a outra unidade geminada, ou seja, trata-se de uma edificação 

acoplada à edificação vizinha, com características que as unem, mas com acessos e funcionamentos 

independentes. 

A edificação apresenta características da arquitetura residencial unifamiliar art decó, amplamente difundida em 

Belo Horizonte, especialmente entre as décadas de 1930 e 1950. Seus traços conciliam características de uma 

arquitetura mais racional, ligada ao movimento que viria a seguir, o modernismo, e de uma arquitetura mais 

ornamentada, ligada ao ecletismo, e coincide com o que foi a expressão do movimento art decó na arquitetura 

residencial na capital mineira. 
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Como veremos, a casa parte de uma composição mais racional, com a utilização de linhas retas, ortogonais, e de 

uma certa simetria no desenho dos ornamentos e dos vãos da fachada. O pano da fachada apresenta pequenos 

frisos, ou marcações que se assemelham à um revestimento muito regular em pedra. 

O formato da fachada frontal chama atenção por compor um frontão escalonado, com detalhes em alto relevo e 

frisos que destacam e ornamentam o contorno superior da fachada. O embasamento avança em relação à fachada, 

criando um peso na base da casa. A organização interna dos cômodos da casa, o desenho da planta e a hierarquia 

dada aos espaços também nos faz relacioná-la à arquitetura residencial art decó. 

Inicialmente, o acesso principal à casa é feito por um espaço de transição entre o dentro e o fora, uma varanda. 

Os quartos se organizam ‘em torno’ da sala e a cozinha está em um espaço menos privilegiado. Um bloco, na 

parte posterior do lote, abriga os espaços de serviço, dependência de empregados e lavanderia. 

A seguir, analisaremos a edificação de forma mais detalhada, descrevendo-a em relação ao entorno, implantação, 

partido arquitetônico, sistema construtivo, cobertura, fachadas, pisos, forros e vãos, visando aprofundar no 

entendimento de sua composição e no registro de sua configuração atual. 

Vale contextualizar que o imóvel, atualmente, tem uso comercial e é ocupado por um fornecedor de máquinas 

copiadoras, impressoras, scanners. Portanto, os espaços internos do imóvel apresentam-se modificados de forma 

a atender ao uso atual. 

4.2.3.1 - IMPLANTAÇÃO 

Apesar de estar implantada em uma rua em aclive, a casa à Rua Bernardo Guimarães, 3038 está implantada em 

um lote relativamente plano, regular e em formato retangular. Há uma pequena inclinação transversal ao lote, que 

acompanha a inclinação da rua. 

Sua fachada lateral esquerda preserva um afastamento em relação ao lote vizinho, área que se configurava, 

originalmente, como acesso de veículos à área interna do lote, uma garagem descoberta. Atualmente esta área 

apresenta-se coberta e se configura como um pátio coberto que antecede o acesso à edificação. À esquerda, o 

lote faz divisa com uma edificação de características unifamiliares, de um pavimento, também em estilo art decó.  

A fachada lateral direita está implantada lindeira à edificação vizinha, acoplada a esta, pois trata-se de casas 

geminadas.  
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O acesso à casa pode ser feito através de um portão, à esquerda. Originalmente, o acesso de veículos se dava 

por esse portão que conduzia à garagem, enquanto o acesso de pedestres ao interior da casa se dava por um vão 

na fachada lateral esquerda, acessado a partir dessa mesma garagem. 

 
Acessos de pedestre da casa, que está contornada em azul e que tem fachada voltada para a Rua 
Paracatu. Fonte: Google Earth editado por Balsa Arquitetura. Acessado em: 12/08/2022. 

4.2.3.2 - PARTIDO 

A edificação foi construída em meados da década de 1940 com um programa arquitetônico unifamiliar e a 

hierarquia na organização da planta se relaciona com as práticas da arquitetura residencial art decó. Seu programa 

arquitetônico sugere que possa ter sido construída tendo como foco famílias de boa renda. No projeto original, a 

casa tem ornamentação nas fachadas, se configura como uma casa de porte médio, com dois pavimentos, três 

quartos, dependência de empregada, garagem e quintal.  

Não há mais acesso de veículos à edificação ou área interna do lote. Originalmente, havia um acesso de veículos 

que seria feito através de um portão metálico, à esquerda do corpo principal da casa. Atualmente há, no mesmo 

vão, um portão metálico de duas folhas. É por esse portão que se faz o acesso de pedestres à edificação. 

Através deste portão, chega-se à uma espécie de pátio coberto, espaço que antes abrigava a garagem. A partir 

deste pátio e por um portão metálico, chega-se em uma circulação fechada. No projeto original, essa circulação 
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era a varanda da casa, aberta. Por essa circulação, ou antiga varanda, acessa-se a sala da edificação. Através 

dessa, à esquerda, acessa-se uma outra sala. A análise da planta original do projeto da casa, demonstra que a 

previsão do projeto era de compor, na primeira sala, uma sala de visitas e, na segunda, uma sala de jantar. 

A partir da sala de jantar acessa-se, à direita, o hall de circulação da casa, onde está a escada de acesso ao 

segundo pavimento. Também por essa sala acessa-se uma sala existente na porção posterior da planta da casa. 

No projeto original, essa sala seria a dependência de empregada e não teria comunicação com a sala de jantar.  

Pelo hall de circulação tem-se acesso à escada, à direita, à um lavabo, instalado abaixo da escada, e à cozinha, 

locada na porção posterior da planta da casa, lindeira ao quarto que originalmente seria a dependência de 

empregada. Importante ressaltar que o lavabo existente abaixo da escada já era previsto desde o projeto original. 

A cozinha é composta de uma pequena bancada com cuba de lavação. Há um lavatório instalado na alvenaria do 

hall de circulação e, internamente, o lavabo possui apenas uma bacia sanitária. 

A partir da cozinha acessa-se a parte posterior do terreno. Atualmente, essa área está cobertura e funciona como 

espaço de trabalho tendo dois tanques de lavação instalados na alvenaria lateral direita. Originalmente esta área 

era aberta, e configurava-se como um quintal. 

Nesse pátio há, ainda, acesso à dois outros cômodos, um lavabo, ou, originalmente, o banheiro de serviço; e um 

outro quarto, onde originalmente tinha-se a dependência de empregada e que hoje é um quarto que conecta o 

pátio à sala de jantar. O lavabo se configura como um espaço onde há, apenas, uma bacia sanitária, sem lavatório.  

Voltando à circulação vertical interna da casa, a partir da escada acessa-se o segundo pavimento. Nele estão os 

cômodos relacionados à parte íntima. A escada chega em um hall e, a partir deste, acessam-se três quartos e um 

banheiro. O banheiro está localizado na parte posterior da planta, voltado para os fundos do lote. Ele possui uma 

bacia sanitária, um lavatório, uma banheira – que atualmente está vedada e em desuso –, e um box de chuveiro – 

que atualmente é usado com cômodo de guarda de documentos. Originalmente, além desses elementos, o 

banheiro possuía um bidê. 

Dois quartos estão localizados na porção esquerda da planta, sendo que um tem janela voltada para o afastamento 

lateral esquerdo e, outro, para a o afastamento posterior. O maior quarto do pavimento está no trecho frontal da 

planta. Ele se configura como um quarto com dois ambientes. Na planta original, o primeiro ambiente é descrito 

como ‘vestíbulo’, e o segundo, como quarto. Ambos os espaços ventilam através de janelas na fachada frontal da 

casa. 
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4.2.3.3 - SISTEMA CONSTRUTIVO 

A edificação não apesenta elementos estruturais autônomos aparentes. Tendo em vista a época de sua 

construção, conclui-se que foi edificada em alvenaria estrutural de tijolos maciços. 

4.2.3.4 - COBERTURA 

O corpo principal da edificação apresenta uma cobertura em quatro águas, que atualmente estão vedadas em 

telhas de amianto. Por se tratar de uma edificação geminada, ou seja, conectada à casa vizinha, localizada à 

direita, a cobertura é comum aos dois imóveis.  

No caso deste imóvel, ela está organizada com cumeeira perpendicular à fachada frontal, no trecho posterior da 

casa, e paralela à fachada frontal na porção frontal da casa, continuando em direção ao imóvel vizinho. 

A análise do projeto original da casa, e das técnicas mais difundidas de construção na época em foi edificada, nos 

leva a concluir que, originalmente, a cobertura era vedada em telha cerâmica francesa. 

A área de acesso, onde originalmente havia uma garagem aberta, está coberta em telhas de amianto, com duas 

águas, sendo que uma cai para a porção frontal do lote e, a outra, em direção à parte posterior do lote. A antiga 

área de quintal, está coberta em telhas metálicas com uma água que cai em direção à parte frontal do lote. 

4.2.3.5 - FACHADAS 

A fachada frontal da casa, apesar de já ter passado por intervenções descaracterizantes, ainda preserva muitos 

registros de sua arquitetura original, com uma composição mais limpa e de geometrias simples e ortogonais. Suas 

linhas gerais, ornamentos e proporção dos vãos mantêm-se preservadas. A intervenção mais agressiva pela qual 

passaram suas fachadas diz respeito ao acabamento em pintura, pintada na cor cinza escuro, com os ornamentos 

em alto relevo pintados na cor preta, e que refletem muito mais a proposta da marca da empresa que ocupa o 

imóvel que a relação com a arquitetura art decó.  

O formato da fachada frontal é marcado pelo desenho de frontão escalonado, reto e ortogonal, com dois níveis no 

escalonamento. À esquerda, em continuação ao plano da fachada, um muro faz o fechamento do lote e repete a 

composição escalonada, em três níveis. Esse, apresenta-se mais baixo que o alinhamento superior da casa. No 

segundo pavimento, o volume correspondente ao quarto avança levemente em relação ao plano da fachada. Toda 

a linha superior da fachada, acompanhando os recortes escalonados, apresenta moldura em argamassa em alto 
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relevo, o que reforça o desenho da fachada. Além da moldura, o plano da fachada apresenta frisos que fazem 

marcações regulares e ortogonais que simulam um revestimento em pedra. 

A fachada frontal possui seis vãos. À esquerda, há um vão em verga reta, locado no muro de fechamento do lote, 

pelo qual atualmente se dá o acesso principal à edificação, mas por onde, originalmente, se dava o acesso à 

garagem da casa. Próximo ao eixo central da fachada há um vão em arco pleno, hoje vedado internamente em 

vidro e, externamente, em gradil metálico. Originalmente esse vão era aberto e correspondia ao vão da varanda 

que antecede o acesso à parte interna da casa. Mais à direita, no primeiro pavimento há um vão em verga reta, 

com uma janela de madeira internamente e vedação em gradil metálico externamente, pela qual se dava a 

ventilação da sala de estar. No nível do segundo pavimento há três vãos de janelas, todos em verga reta, que 

correspondem às janelas de um dos quartos; sendo que dois estão no volume que avança levemente ao plano da 

fachada. Esses vãos estão dispostos de forma relativamente simétrica, uma composição típica da arquitetura 

residencial art decó. Todos os vãos de janelas apresentam moldura em argamassa, em alto relevo, na linha 

superior e inferior. O vão da antiga varanda apresenta moldura em alto relevo contornando todo o seu desenho. 

Acima dos vãos das duas janelas que estão no volume que avança, no segundo pavimento, há cinco linhas verticais 

em alto relevo. Essas características compositivas estão muito relacionadas à arquitetura residencial art decó, 

especialmente a existência de ornamentos, mas de linhas mais retas e simples, a utilização de formas 

arredondadas, como o vão da antiga varanda. 

Além dos ornamentos descritos há, entre as janelas do segundo pavimento e os vãos do primeiro pavimento, uma 

placa com a logomarca da empresa que atualmente ocupa o imóvel. 

Na fachada frontal há, ainda, um embasamento que avança levemente em relação à fachada. 

A análise do projeto original da casa nos demonstrou que a composição de vãos, ornamentos e proporções se 

manteve preservada. A diferença é que o vão de acesso à garagem recebeu uma nova esquadria e o vão da 

varanda foi vedado. 

Atualmente, acima do muro de fechamento do lote, inclusive na fachada frontal, há uma concertina, instalada para 

dar mais segurança à edificação.  

A fachada lateral esquerda da edificação, voltada para o afastamento lateral esquerdo, apresenta quatro vãos, 

trata-se de uma janela e uma porta, no pavimento térreo; e duas janelas no pavimento superior. Todos apresentam 

verga reta, com vedação externa em gradil tubular metálico e, interna, em esquadria de madeira. Essa fachada 

apresenta, ainda, laje protuberante que conforma uma marquise. Acima na marquise, vê-se o contorno das atuais 

telhas de amianto da edificação. 
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4.2.3.6 - PISOS  

Em relação aos pisos, a análise dos pisos atuais nos demonstraram que os pisos das áreas molhadas, externas e 

das circulações foram alterados. Os demais, mantêm-se originais. 

O piso da área de acesso, por onde se dava o acesso à antiga garagem, assim como a área posterior do lote, onde 

originalmente havia um quintal, assim como o banheiro de serviço, apresentam piso em cerâmica na cor branca. 

O corredor de acesso à parte interna da casa, onde antes havia a varanda, apresenta piso revestido em lajota 

cerâmica hexagonal. Acredita-se que esse seja um piso original, que se manteve preservado. 

As antigas salas da casa, no primeiro pavimento, apresentam piso em taco de madeira. O antigo quarto da 

dependência de empregada, que hoje se abre para a sala, teve o piso substituído, apresenta piso em laminado de 

madeira. A área do hall de escada também teve seu piso substituído e hoje apresenta piso vinílico com textura de 

madeira na cor preta, que avança para o lavabo, revestindo também esse cômodo. 

A cozinha teve o piso original alterado e hoje apresenta piso revestido em cerâmica estampada, em tons claros. 

A escada de acesso ao segundo pavimento apresenta piso em tacos de madeira. 

No segundo pavimento, os quartos apresentam piso em tacos de madeira; a circulação, piso em laminado de 

madeira, e o banheiro apresenta piso vinílico, com textura de madeira preta, como o lavabo do primeiro pavimento. 

4.2.2.7 - FORROS 

A área de acesso e o quintal, originalmente descobertos e atualmente cobertos, apresentam-se sem forro. As 

telhas da cobertura estão, então, aparentes. 

Os cômodos internos apresentam forro em laje com acabamento em pintura na cor branca. 

4.2.2.8 - VÃOS 

Apesar de ter sofrido algumas alterações descaracterizantes, as esquadrias da edificação apresentam-se, de forma 

geral, preservadas. 

Na fachada frontal há dois acréscimos de esquadrias: o portão de acesso à antiga garagem, incluído em 

substituição ao portão original; e a vedação do vão da varanda. O portão da garagem atual é metálico, com duas 

folhas, sendo uma de abrir. No projeto original consta, para acesso a garagem, o desenho de um portão com duas 
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folhas de abrir, aparentemente metálico. Na antiga varanda, atualmente, há uma janela com estrutura metálica e 

vedação em vidro, com folhas de correr, e vedação externa em gradil tubular metálico. 

A partir da garagem para o corredor de acesso à parte interna da casa há um portão metálico com duas folhas de 

abrir, acrescido posteriormente. Uma folha abre para dentro do imóvel; outra, para a área da garagem. A partir da 

antiga varanda, para a área interna da casa há duas esquadrias instaladas no vão: um outro portão metálico, com 

uma folha de abrir, que se abre para a área da varanda; e a porta original, em madeira, com que se abre para a 

sala da casa. Esta última, apesar de original, está pintada em tinta esmalte brilhante, na cor cinza. 

Com exceção das portas que fazem conexão, no primeiro pavimento, do espaço interno com as áreas externas 

cobertas, todas as esquadrias existentes são originais. As portas são feitas em madeira almofadada. Estas, estão 

pintadas em tinta esmalte brilhante nas cores cinza ou pretas. As portas que fazem comunicação com a área 

externa foram substituídas por portões metálicos, que também estão pintados em tinta esmalte brilhante nas cores 

cinza ou preta. 

Já as janelas se dividem entre as janelas das áreas molhadas e as demais. As janelas das áreas molhadas 

possuem esquadria metálica com vedação em vidro e são do tipo basculante. As demais são em madeira, com 

duas ou três folhas de abrir, vedação externa em veneziana de madeira. Todas estão pintadas em tinta esmalte 

brilhante na cor cinza. 
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4.3 - LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

  
Vista da edificação que é geminada com a casa à esquerda. 
Autor: Clara Arnaut. Data: 27/07/2022. 

Vista da edificação que é geminada com a casa à esquerda 
Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

  
Vista da fachada frontal da edificação. Autor: Clara Arnaut 
Data: 27/07/2022 

Vista da porta de acesso principal da edificação. Autor: 
Clara Arnaut Data: 27/07/2022. 
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Vista da porta de acesso principal da edificação, a partir da 
antiga varanda. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista da sala de jantar, a partir da varanda. Destaque para 
o piso em laminado de madeira. Autor: Clara Arnaut Data: 
27/07/2022 

 

 

Vista da porta de acesso principal à edificação, a partir da 
antiga varanda. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista da antiga sala de jantar da edificação. Autor: Clara 
Arnaut Data: 27/07/2022 
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Vista da antiga sala de jantar da edificação. Autor: Clara 
Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do vão que conecta a sala de jantar à sala de visitas. 
Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

  
Vista interna do cômodo projetado para ser a sala de visitas. 
Destaque para a porta de enrolar, acrescida na fachada. 
Autor: Clara Arnau| Data: 27/07/2022  

Vista interna do cômodo projetado para ser a sala de 
visitas. À esquerda tem-se a porta de acesso à antiga 
varanda. Autor: Clara Arnaut | Data: 27/07/2022 

  
Vista do vão de acesso ao hall da escada interna, a partir da 
antiga sala de jantar. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do lavabo, abaixo da escada de acesso ao segundo 
pavimento. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 
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Vista da escada d acesso ao segundo pavimento, com piso 
em laminado de madeira. Autor: Clara Arnaut Data: 
27/07/2022 

Vista da atual cozinha da edificação, que integrou a cozinha 
original, a dependência de empregada e o banheiro de 
serviço. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

  
Vista da atual cozinha da edificação, que integrou a cozinha 
original, a dependência de empregada e o banheiro de 
serviço. Destaque para a porta de acesso, agora tipo de 
correr. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista da atual cozinha da edificação, que integrou a cozinha 
original, a dependência de empregada e o banheiro de 
serviço. Destaque para a esquadria original, do tipo 
basculante. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 
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Vista do acesso ao cômodo construído na antiga área 
referente à garagem. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista interna do cômodo acrescido na parte posterior do 
lote, na área onde, antes tinha-se a garagem da edificação. 
Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

  
Vista do cômodo construído na antiga área referente à 
garagem. 
Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do cômodo construído na antiga área referente à 
garagem. Ao fundo, à direita na foto, há o cômodo 
construído onde antes era área livre 
Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 
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Vista do cômodo construído onde antes era área livre Autor: 
Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do cômodo construído na antiga área referente à 
garagem. Próximo ao centro da foto tem-se a esquadria de 
acesso à cozinha. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

  
Vista da escada de acesso ao segundo pavimento. Autor: 
Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista da escada de acesso ao segundo pavimento. Autor: 
Clara Arnaut Data: 27/07/2022 
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Vista da escada de acesso ao segundo pavimento, a partir 
do segundo pavimento.Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do hall de circulação do segundo pavimento. Autor: 
Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

  
Vista do maior quarto do segundo pavimento, composto de 
dois cômodos, o quarto em si e um vestíbulo.Autor: Clara 
Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do maior quarto do segundo pavimento, composto de 
dois cômodos, o quarto em si e um vestíbulo. Destaque 
para a janela, voltada para a fachada frontal 
Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 
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Vista do maior quarto do segundo pavimento, composto de 
dois cômodos, o quarto em si e um vestíbulo. Destaque para 
o forro de gesso com sanca. Autor: Clara Arnaut Data: 
27/07/2022 

| Vista do maior quarto do segundo pavimento, composto 
de dois cômodos, o quarto em si e um vestíbulo. Autor: 
Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

  
Vista do hall da escada. Destaque para o piso em laminado 
de madeira. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do hall da escada com as portas de acesso aos 
quartos ao fundo e à direita. Autor: Clara Arnaut Data: 
27/07/2022 
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Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Destaque 
para a porta de correr. Autor: Clara Arnaut Data: 
27/07/2022 

  
Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Destaque 
para a janela, original. Autor: Clara Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Destaque 
para a janela, original. Autor: Clara Arnaut Data: 
27/07/2022 
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Vista do banheiro, no segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 27/07/2022 

Vista do banheiro, no segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 27/07/2022 

 

 

Vista da esquina oposta à edificação Autor: Clara Arnaut 
Data: 02/08/2022 

Vista da fachada frontal da edificação com a fachada nas 
cores cinza e preta. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 
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Vista do portão de acesso interno à edificação, à esquerda, 
e do vão vedado da antiga varanda. Autor: Clara Arnaut 
Data: 02/08/2022 

Vista do portão de acesso principal à edificação, metálico, 
com duas folhas de abrir. Autor: Clara Arnaut Data: 
02/08/2022 

  
Vista do portão de acesso interno à edificação. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista do portão de acesso à antiga varanda, o atual 
corredor que antecede o acesso à parte interna da 
edificação. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 
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Vista interna da antiga varanda, atualmente usado como um 
corredor de acesso, com piso em lajota cerâmica. Autor: 
Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista da sala de estar da edificação, hoje usada como 
recepção da empresa que atua na edificação. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

 

 
Vista da sala de estar da casa, com as duas portas, à 
esquerda de acesso à varanda; à direita de acesso à antiga 
sala de jantar. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista da sala de estar da edificação, com piso em taco de 
madeira. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 
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Vista da sala de estar da casa, com a janela da fachada 
frontal ao fundo e piso em taco de madeira. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista da sala de jantar, com a porta de acesso ao hall da 
escada à direita e piso em taco de madeira. Autor: Clara 
Arnau| Data: 02/08/2022 

  
Vista da sala de jantar, atualmente com uma divisória 
instalada para compor uma sala de trabalho. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

| Vista da sala de jantar, com o acesso, executado em uma 
intervenção posterior, ao quarto da dependência de 
empregados. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 
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Vista da antiga dependência de empregada, com piso em 
laminado de madeira. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista da antiga dependência de empregada, com piso em 
laminado de madeira. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

  
Vista do antigo quintal, agora uma área coberta em telha 
metálica, aparente internamente. Autor: Clara Arnaut Data: 
02/08/2022 

Vista do antigo quintal, agora uma área coberta. Destaque 
para o piso revestido em cerâmica. Autor: Clara Arnaut 
Data: 02/08/2022 
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Vista do antigo quintal, agora uma área coberta. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista do antigo quintal, agora uma área coberta. Autor: 
Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

  
Vista do banheiro de serviço. Autor: Clara Arnaut Data: 
02/08/2022 

Vista da cozinha. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 
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Vista da cozinha. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 Vista do hall de acesso à escada que leva ao segundo 

pavimento. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

 

 
Vista do hall de acesso à escada que leva ao segundo 
pavimento. À esquerda tem-se a porta de acesso al lavabo. 
Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista interna do lavabo Autor: Clara Arnaut Data: 
02/08/2022 
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Vista interna do lavabo Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 Vista da escada de acesso ao segundo pavimento, com 

piso revestido em tacos de madeira. Autor: Clara Arnaut 
Data: 02/08/2022 

  
Vista da escada de acesso ao segundo pavimento, com piso 
revestido em tacos de madeira. Autor: Clara Arnaut Data: 
02/08/2022 

Vista da escada de acesso ao segundo pavimento, com 
piso revestido em tacos de madeira. Autor: Clara Arnaut 
Data: 02/08/2022 
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Vista do maior quarto do pavimento, que é dividido em dois 
cômodos. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista do maior quarto do pavimento, que é dividido em dois 
cômodos. Nessa foto, pode-se ver os dois ambientes. 
Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

 
 

Vista do maior quarto do pavimento, que é dividido em dois 
cômodos. Destaque, nesta foto, para as janelas voltadas 
para a fachada frontal. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista do maior quarto do pavimento, que é dividido em dois 
cômodos. Autor: Clara Arnaut Data: 02/08/2022 



 

97 

 

Fundação Municipal de Cultura 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 

 

 

Vista da circulação do segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Autor: 
Clara Arnaut Data: 02/08/2022 

 

 
Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Autor: 
Clara Arnaut Data: 02/08/2022 
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Vista de um dos quartos do segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

Vista do banheiro, no segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022 

  
Vista do banheiro, no segundo pavimento. Autor: Clara 
Arnaut Data: 02/08/2022  

Imagem atual da fachada voltada para Rua Bernardo 
Guimarães. Fonte: Google View. Acesso em out/2022 
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5 - O SENTIDO DA PROTEÇÃO POR TOMBAMENTO 

É na condição espacial, e principalmente na cidade, que as principais atividades humanas são realizadas, portanto 

para compreender o homem é necessário interpretar a história ocorrida na cidade. Conclui-se que espaço e tempo 

são dimensões complementares, pois a formação histórica referencia as pessoas nestas dimensões, dando-lhes 

consciência clara do espaço/momento em que vivem sendo possível então, através da história conhecer a nossa 

identidade, distinguindo-a da universalidade ou da massificação. 

A arquitetura presente na cidade, que, ao constituir parte do seu patrimônio cultural, se transforma em espaço de 

representação simbólica e referencial urbano facilita a compreensão do processo de formação da cidade. A 

arquitetura dá a escala do tempo e nos ajuda a entender as condições de vida sociais e econômicas das gerações 

anteriores, portanto a cidade e sua arquitetura contam parte da história da trajetória do homem no tempo e no 

espaço por ele percorridos.  

Documentos de referência global elaborados em encontros sobre a proteção ao Patrimônio Mundial promovidos 

pela UNESCO dentre eles a Carta de Veneza, de 1964; a Declaração de Amsterdã, de 1975; a Recomendação de 

Nairobi, de 1976; a Declaração do Conselho da Europa, de 1978; a Carta de Toledo, de 1987; a Conferência de 

Helsinki, em 1996, estabelecem um conceito de patrimônio mais amplo, que engloba os objetos mais diversos, 

progressivamente aplicados a diversos tipos de bens materiais e imateriais. Também consideram o 

reconhecimento do valor do objeto do cotidiano e não somente daqueles ligados a fatos memoráveis da história 

de um país, afinal a história também se constitui de fatos do cotidiano e não apenas de grandes acontecimentos. 

Preservar a edificação em questão significa resguardar a forma de vivência demonstrada por meio das 

características arquitetônicas desta edificação e dos outros bens culturais que configuram seu entorno e que o 

tornam representativos dessas formas de viver num determinado período da história da cidade. Portanto, a 

preservação tem como premissa a manutenção da memória urbano-social, em sua dimensão material e simbólica 

e o cumprimento de uma demanda social, uma vez que deve ser entendida e assumida como mais um elemento 

dentro da dinâmica da cidade. A preservação tem o intuito de promover a qualidade de vida dos cidadãos e o 

patrimônio cultural da cidade. 

A melhoria da qualidade de vida  

“(...), tão ameaçada nos dia de hoje, depende em parte desse conhecimento e da valorização da 
cultura que nos cerca. Tão importante quanto preservar a natureza é também manter a feição 
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dos lugares, ruas e outros ambientes que conformam a localidade em que vivemos e são 
incorporados e apreciados no nosso cotidiano.”35 

Portanto, a cidade deve tornar-se a guardiã de sua tradição e de sua memória através da manutenção de seus 

múltiplos espaços sócio-culturais. 

No contexto de atuação da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, focada preferencialmente na 

proteção de Conjuntos Urbanos, entende-se a preservação como a valorização dos elementos simbólicos que 

remetem à história da ocupação do bairro Barro Preto cuja manutenção torna-se compatível com as novas 

inserções urbanas, numa dinâmica inevitável de ressignificações. Seu objetivo fundamental é a promoção da 

qualidade de vida dos cidadãos, ao valorizar seus lugares de memória, suas identidades e suas referências 

cotidianas.  

A preservação das edificações pertencentes ao Pedaço Amazonas do Conjunto Urbano da Avenida Barbacena 

Grandes Equipamentos visa resguardar, de modo geral, edificações de tipologia inicial residencial, unifamiliar com 

jardins frontais, volumetria de um ou dois pavimentos, marcadas pela suntuosidade, com elementos do românico, 

do gótico, do neocolonial, do missões e, em alguns casos, do art déco, as quais geralmente constituem conjuntos 

arquitetônicos, tanto pela proximidade física quanto pela harmonia de estilos, de volumetria e partidos. No entanto, 

a permanência destas edificações é diariamente ameaçada pela pressão imobiliária em um processo que, não 

sendo disciplinado, tende a criar uma paisagem homogênea caracterizada apenas por grandes edifícios comerciais 

e residenciais de alto luxo. 

Como diretriz de proteção do Conjunto Urbano Avenida Barbacena Grandes Equipamentos, o Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH já deliberou o tombamento de 

alguns imóveis e abriu processo para tombamento dos imóveis de maior significação dos núcleos arquitetônicos 

do “Pedaço Amazonas” e entre eles o imóvel em questão. Portanto, a sua preservação, além de propiciar o registro 

histórico desta parte da cidade, contribui para manter uma salutar heterogeneidade do espaço, tanto em termos 

volumétricos, quanto ambientais e de usos. Além disso, conforma a ambiência local, especialmente naquele trecho, 

que possui outros diversos bens, inclusive tombados, de grande valor para a cidade por sua representatividade e 

significância. 

Ressalte-se que as antigas residências de interesse de preservação, mesmo quando deixam de abrigarem o uso 

inicial, são adaptáveis e adaptadas para atividades ligadas a serviços e comércios, possuindo, portanto, 

características de sustentabilidade. Neste pedaço, o uso residencial tende a transferir-se, paulatinamente, para os 

 
35 MARIANI, Alayde Wanderley. In: Memória e educação. RJ: IBPC, 1992. 
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novos edifícios multifamiliares que vão sendo construídos em substituição a edificações sem interesse de 

preservação. A continuidade desta dinâmica poderá contribuir para uma renovação que leve em conta a 

importância da preservação, criando paisagens harmônicas e heterogêneas e mantendo a memória e história local 

ainda com suas marcas e presença. 

O bem cultural consiste, assim, em uma expressão artística portadora de valores e referência à identidade local e 

dos seus grupos sociais, à arquitetura do estilo missões que influenciou e marcou Belo Horizonte, sendo também 

considerado um lugar de memória, evocador de um tempo passado e ao mesmo tempo elemento participante da 

dinâmica social e cultural da atualidade, e, portanto, apropriado como marco para a identidade do local e dos seus 

grupos sociais. Desta forma, reafirmamos seu valor para ser reconhecido como patrimônio cultural da cidade. 

Diante do exposto, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público compreende como necessário o 

estabelecimento do terceiro grau de proteção - tombamento - para o bem cultural situado à rua Bernardo 

Guimarães, nº3032/3038, de forma a garantir sua existência e a manutenção da paisagem e ambiência nesse 

trecho do Conjunto Urbano, além da preservação das características que o tornam elemento referencial na 

paisagem urbana do bairro Barro Preto. 
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Quadro-resumo dos valores atribuídos à edificação 

Valores de significância cultural 

Tipo de valor 
(atributo) 

Valor associado ao bem cultural 
(significado) 

Edificação 
Representativa da história do 
bairro Barro Preto 

• Referência no cotidiano dos moradores e na história do bairro 

Barro Preto e símbolo de sua gênese. 

Artístico/estético • Remete às soluções da arquitetura art-decó; 

• Apresenta composição harmônica e inserção adequada no 

espaço referencial da rua Bernardo Guimarães. 

Referência 
identitária/afetiva/sentimental 
para os moradores do bairro 
Barro Preto 

• Pode ser considerada “lugar de memória”, espaço significativo 

na memória afetiva dos moradores, elemento constituinte de 

uma paisagem e ambiência do bairro; 

• Conforma um dos “trajetos” do bairro: a rua Bernardo 

Guimarães; 

Referência significativa de 
patrimônio cultural para diversos 
segmentos sociais 

• É um ícone importante da história da comunidade; 

• Para o Poder Público, conforme registrado em vários 

documentos oficiais, trata-se de um ícone representativo da 

história e do cotidiano do bairro. 
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6 - DIRETRIZES DE PROTEÇÃO E DE INTERVENÇÃO 

A restauração é um conjunto de medidas necessárias à conservação e à recuperação dos valores arquitetônicos 

e artísticos de um determinado imóvel. Essa abordagem é diferenciada do projeto convencional, que tem como 

dados o elenco de necessidades, o terreno, a orientação, etc. No caso de uma restauração, o objeto é portador de 

valores outros que têm que ser considerados, e assim é a qualidade do próprio objeto é que vai definir a 

metodologia.  

O objetivo do projeto de restauração é propor soluções que se harmonizem à configuração físico-espacial do 

edifício e que não alterem a sua concepção arquitetônica original. O projeto pressupõe a atitude crítica do 

restaurador frente às diversas soluções de cada caso, além de amplo conhecimento técnico especializado. 

As intervenções a serem implementadas na edificação em tela (Rua Bernardo Guimarães 3032/3038) devem 

contemplar, entre outros, os seguintes aspectos: 

● Fica proibida a construção ou inserção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade do bem, 

conforme previsto no art. 17 da Lei Municipal n.º 3.802 de 06 de julho de 1984. Os eventuais engenhos de 

publicidade a serem instalados no imóvel deverão estar em conformidade com as diretrizes definidas pelo 

CDPCM/BH conforme deliberação e legislação vigentes; 

● Para execução, reforma e manutenção de passeios, deverá ser observado o projeto de padronização das 

calçadas estabelecido pelo CDPCM/BH e lei vigente para o Conjunto Urbano no qual o bem se insere; 

● Deverão ser mantidas a implantação, a volumetria, o partido, as fachadas e as características estilísticas 

mais significativas da edificação levando-se em conta inclusive a preservação das águas da cobertura e 

demais elementos originais de composição arquitetônica e construtiva (agenciamento externo, esquadrias, 

elementos decorativos, frisos etc); 

● Deverão receber tratamento harmônico de cor e de textura condizentes com o estilo e o projeto originais, 

as fachadas das duas partes que compõem o objeto deste dossiê levando-se a em conta na recuperação 

as características próprias de uma edificação geminada; 

● Deverão ser mantidos e preservados os vãos de portas e de janelas, bem como suas esquadrias (ou 

desenhos) originais e os elementos decorativos das fachadas (especialmente das fachadas voltadas para 

Bernardo Guimarães e para Paractu); 

● Deverão ser mantidas todas as esquadrias existentes, tanto portas quanto janelas originais, assim como 

suas ferragens, fechaduras e trincos originais, bem como os acabamentos e revestimentos originais como, 
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armários embutidos, pisos em tacaria, ladrilhos hidráulicos, dentre outras técnicas e materiais construtivos 

originais ainda existentes na edificação devendo ser considerada a manutenção de todos os revestimentos 

e elementos construtivos originais; 

● Internamente, deverá ser mantido o agenciamento e a divisão de espaços conforme planta original, sendo 

que qualquer intervenção deverá ser submetida à análise do órgão gestor do Patrimônio Cultural para 

aprovação prévia do CDPCM/BH; 

● Preventiva e periodicamente, deverá ser feita a verificação do estado de conservação da estrutura da 

cobertura, do sistema de drenagem pluvial, e de impermeabilização (se houver), incluindo madeirame, 

telhas, rufos e calhas assim como os reparos necessários na cobertura, a fim de sanar causas de 

infiltrações ou a ação de outros agentes que possam colocar em risco a integridade do imóvel, bem como 

a verificação e manutenção das instalações elétricas e hidráulicas e implementação de sistema de 

prevenção contra incêndio; 

● Deverão ser considerados aspectos pertinentes à restauração de bens imóveis na adequação ou 

intervenções que venham a ser necessárias ou pleiteadas para a edificação em tela resgatando suas 

principais características estéticas, guiando-se por princípios tais como reversibilidade (se couber), 

objetividade, autenticidade, dentre outros; 

● Demais aspectos referentes à restauração e intervenções no bem tombado deverão ser definidos a partir 

de vistoria prévia, com supervisão do órgão municipal de gestão do patrimônio cultural e serem elaborados 

a partir da orientação da equipe técnica da DPCA e serem submetidos à apreciação do Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município. 
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7 - ANEXOS 
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