
PARECER NO PROCESSO DE TOMBAMENTO NÚMERO 01.035614.15.16 
(Apenso ao Processo nº   01-106.245-95-17 )

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte

1 - INTRODUÇÃO

O presente processo de tombamento recai sobre o objeto cultural localizado à Rua

Hermílio  Alves,  437,  Seção  Suburbana  Sétima,  Lote  027V;  Quarteirão  004A,  índice

cadastral 107004A027V001X 024. Dessa maneira, passo a me posicionar sobre o mérito

do tema em tela.

A  análise  da  conformidade  dos  requisitos  para  o  tombamento  bem  como  a

demonstração da sua pertinência foi subsidiada por dossiê juntado ao procedimento.

2 - BREVE HISTÓRICO

Em 27 de agosto de 1996 foi sancionada a Lei nº 7.166/96, que criou a ADE Santa

Tereza em porção do bairro, onde foram definidos parâmetros urbanísticos mais restritivos

visando  à  proteção  das  características  da  ocupação  histórico-cultural  e  do  uso

predominantemente residencial. A Lei 7.166/96 foi regulamentada pela Lei 8.137/00, de 21

de dezembro de 2000, que define a ADE de Santa Tereza como “área que, em função das

características  ambientais  e  da  ocupação  histórico-cultural,  demanda  a  adoção  de

medidas especiais para proteger e manter o uso predominantemente residencial”. 

Contudo,  em  1996,  antes  mesma  da  regulamentação  da  ADE,  a  mesma

associação entendeu que também era importante garantir a proteção do bairro por meio

de deliberação do CDPCM/BH. Nesse sentido, foi redigido um abaixo-assinado solicitando

“a elaboração de estudo para a preservação e tombamento do bairro Santa Tereza” a fim

de  reforçar  a  consolidação  do  bairro  como área  de  patrimônio  cultural  da  cidade.  O

documento  foi  assinado  pela  coordenação  do  movimento  “Salve  Santa  Tereza”,  pelo

presidente da Associação Comunitária do bairro, por membros do Clube da Esquina, por

pároco do bairro e por monges budistas. 



Em  resposta,  o  CDPCM-BH reunido  em 13  de  setembro  de  1996,  aprovou  a

abertura do processo de proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza (PBH, Ata da

Reunião  Ordinária  do  CDPCM-BH de  13  de  setembro  de  1996,  p.  122).  Contudo,  o

processo permaneceu arquivado, uma vez que em 2000, com a regulamentação da ADE,

entendeu-se que a restrição à verticalização do bairro em certa medida já garantia a sua

proteção. 

Foi realizada nova solicitação dos moradores do bairro com a coleta de assinaturas

e nova manifestação aos órgãos de proteção. Tendo em vista tal pedido, a Diretoria de

Patrimônio Cultural concluiu o inventário do bairro e elaborou o seu dossiê de proteção,

anexando-o  ao  respectivo  processo  administrativo  nº  01-106.245-95-17.  O  dossiê  foi

analisado pelo CDPCM/BH, reunido em sessão extraordinária realizada em 04 de março

de 2015, que deliberou, conforme Deliberação 019/2015, publicada no Diário Oficial do

Município em 12 de março de 2015, pela aprovação da proteção do Conjunto Urbano

Bairro Santa Tereza e pela abertura dos processos de tombamento de 292 edificações,

bem como pela definição de proteção por Registro Documental de 58 edificações. 

Como membro efetivo do Conselho e uma vez designado relator, passo a emitir o

parecer sobre o tombamento do imóvel  localizado à Rua Hermílio Alves, 437 no bairro

Santa Tereza.

3 - DO CONJUNTO URBANO BAIRRO SANTA TEREZA

Em  Belo  Horizonte,  desde  1994,  a  concepção  de  bem  cultural  da  Carta  de

Amsterdã vem fundamentando as políticas de proteção do patrimônio, que 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 históricos. 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 ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a

eles vincula-se de maneira imediata no espaço,  ou por  laços sociais,  econômicos ou

culturais. 



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. 

A ocupação da região do bairro Santa Tereza remonta ao início da construção da

própria cidade de Belo Horizonte, planejada para substituir Ouro Preto como capital do

Estado de Minas Gerais. 

O projeto original da cidade dividia uma área de 51.220.804 m2 em 27 triângulos

que passaram a ser designados seções. Com base nesse mapa, foram demarcadas as

zonas  urbanas,  suburbana  e  rural,  cada  qual  destinada  a  desempenhar  um  papel

específico na dinâmica orgânica de Belo Horizonte. O zoneamento fixava previamente os

seus  limites,  classificava  e  hierarquizava  seus  territórios,  que  deixavam  de  ser  uma

dimensão fluida e indefinida para se transformar em áreas delimitadas e imediatamente

identificáveis. 

A zona urbana, onde seria o núcleo central  da cidade e estariam edificadas as

principais instituições da Capital, era delimitada pela então Avenida 17 de Dezembro, hoje

Avenida do Contorno, tendo como eixo principal a Avenida Afonso Pena. Envolvendo a

zona urbana, como um cinturão, a zona suburbana desenvolvia-se em terreno bem mais

acidentado com traçado melhor adaptado à topografia. 

As quadras e os lotes se desenvolviam de forma irregular e as dimensões eram

maiores  e  as  ruas  mais  estreitas.  Finalmente,  havia  a  zona  rural,  que  circundava  a

suburbana e era destinada a sítios e pequenas lavouras, cuja produção destinar-se-ia à

Capital. 

Segundo  o  previsto  no  plano  urbanístico  de  Belo  Horizonte,  a  área  que  hoje

conforma o bairro Santa Tereza só era formada por grande parte da VII seção suburbana

e por parte da antiga colônia agrícola Américo Werneck. Nos primórdios de sua formação,

a comunidade que lá se instalou era formada basicamente de agricultores e de pedreiros,

carpinteiros e pintores, muitos dos quais eram imigrantes europeus atraídos pela oferta de

trabalho na construção da nova capital. 



Em  1898,  ou  seja,  no  primeiro  ano  da  cidade  de  Belo  Horizonte,  foram

contabilizados  118  moradores,  distribuídos  em 23  famílias.  Com o  crescimento  deste

número,  a  ex-colônia  agrícola  Américo  Werneck  foi  emancipada,  em  1912,  sendo

incorporada, finalmente, à zona suburbana da Capital.  Com isto, a região ganhava os

primeiros contornos do que viria a se constituir o bairro de Santa Tereza. 

Embora localizada próximo Avenida do Contorno, que marca a fronteira entre a

zona urbana e a suburbana, a região do bairro Santa Tereza era considerada distante e

de difícil acesso, devido à topografia formada por declives na parte norte e sul, além da

densa cobertura de vegetação. Tais circunstâncias contribuíram para que a conformação

do bairro apresentasse, originalmente, grandes lotes ocupados por pequenas casas e

uma maior extensão de área para cultivo de hortaliças e criação de pequenos animais. 

As ruas mais estreitas previstas no traçado planejado pela Comissão Construtora

não se constituíam como entrave frente à baixa taxa de ocupação, inicialmente composta

por pequenos produtores, compondo uma ambiência mais rural e menos ligada aos ideais

modernos do centro urbano. 

A implantação das linhas de bonde no bairro coincide com o redesenho da planta

de Santa Tereza. Apesar do transporte por bonde em Belo Horizonte ter se iniciado no

final de 1902 – utilizando os extintos trilhos do ramal férreo urbano –, em Santa Tereza, os

serviços de transporte só serão inaugurados em 1923. 

Em meados da década de 1930, as principais vias de acesso já eram delimitadas

pelas ruas Mármore, Salinas e Hermilo Alves, impulsionando um gradativo aumento do

comércio oferecido à comunidade. A rua Mármore, em particular, concentrava diversos

estabelecimentos como padarias, açougues, bares, barbearias, sapatarias, tinturarias e

demais serviços comuns àquela época, destacando-se como um dos principais espaços

de Santa Tereza. 

A  configuração  urbana  do  bairro  Santa  Tereza,  evidencia  a  ocorrência  de

determinados “pedaços”, definidos a partir da ambiência, dos usos e das apropriações ali

existentes. Nestes pedaços há uma grade concentração de edificações com interesse

para proteção que, embora não conformem um núcleo estilístico homogêneo, contribuem

sobremaneira para a preservação dos modos de vida no bairro e sua associação com um



território tradicional, marcado por uma maior proximidade entre “a rua” e “a casa”, por

laços de sociabilidade e por uma identidade comum. 

4. DO HISTÓRICO DO BEM CULTURAL EM ANÁLISE

A casa da Rua Hermilo Alves, 437, construída para o proprietário Coronel Affonso

Elias Prais, situa-se no atual lote 027V, do quarteirão 004A da sétima seção suburbana

com lote de 356 m². De acordo com a ficha de obra nº 34511 a construção da casa foi

iniciada em 16 de outubro de 1935 e concluída em 10 de março de 1936. Consta também

na ficha de obra o nome do construtor, Romeo de Paoli. 

Até  1968/1969  o  fechamento  frontal  do  lote  era  composto  de  muro  baixo,

entretanto,  devido  à  constantes  invasões  por  estudantes  do  bairro  e  pessoas  que

passavam pela  rua  que,  por  vezes,  deixavam o  espaço  do  afastamento  frontal  sujo,

segundo entrevista realizada com uma das filhas mais velhas de Sebastião e Any, foi

construído  um  muro  mais  alto  de  forma  a  impedir  estas  invasões.  Outros  detalhes

relatados por Maria Elisa Pessoa Lage, foram: a janela do quarto do segundo pavimento 

Entre os anos 2009 e 2012 a casa passou por grande descaracterização. Em 2012

a casa foi vendida para o atual Proprietário o médico, parasitologista e patologista clínico

João Daniel Fernandes Iglésias.

O corpo anexo original, demolido em 2015, se tratava de uma meia água destinada

a serviços, situado junto da divisa lateral direita. Após a sua demolição foi construído novo

anexo nos fundos do lote.

As  plantas  dos  dois  pavimentos  possuem  formato  recortado,  apresentando

cômodos justapostos em solução de setorização avançada para a época, considerando

os  padrões  adotados  nos  anos  1930.  No  primeiro  pavimento  há  alpendre  em  “L”

envolvendo  a  metade  das  fachadas  principal  e  lateral  direita,  sendo  precedida  por

degraus em mármore branco cujos degraus conformam um jogo de prismas retangulares. 

A partir do alpendre há acessos independentes para o escritório, sala de visitas e

sala de jantar. Na parte posterior da planta e localiza-se o setor de serviços com cozinha,



copa  e  instalação  sanitária.  No  centro  da  planta  há  escada  de  acesso  ao  segundo

pavimento. 

O  segundo  pavimento  apresenta  três  quartos  e  um  banho  com  sanitário

independente, sendo que o quarto principal possui pequeno terraço. Notar que as plantas

apresentam detalhamento de armários embutidos, o que era pouco usual nas plantas de

pequenas dimensões.  Internamente houve alterações nos banheiros e cozinha,  assim

como  nas  esquadrias.  Em  data  não  precisada  foi  construída  pequena  cobertura

precedendo o acesso de fundos para a cozinha, atualmente fechado em vidro temperado. 

O projeto de Romeo de Paoli para essa casa adota a linguagem plástica do art

dèco. A composição da fachada frontal caracteriza-se pela assimetria, pelas linhas retas

em um jogo de prismas retangulares justapostos. Os volumes são marcados pelas linhas

dos frisos na altura das janelas, na cimalha que arremata o coroamento que contorna a

volumetria e no guarda-corpo com sobreposição de corrimãos em tubo metálico. 

Na varanda superior há pequena laje em balanço com formato arredondado. Na

fachada principal o vão da janela de quina em formato de “L”, na extremidade direita do

segundo pavimento, quebra a aresta do prisma contribuindo para a riqueza da volumetria,

prevista em projeto para ser elemento em vidro, mas construída em madeira e vidro. 

O  muro  frontal,  originalmente  em alvenaria  lisa  de  pequena  altura  com portão

metálico em duas folhas foi substituído por muro de alvenaria alta, revestido em pedras

santa luzia de aparelho irregular, o que limita a visibilidade da casa. Ressalte-se, ainda, a

existência de jardim no afastamento frontal, o qual foi removido em data posterior a 2014. 

As janelas da fachada frontal e lateral direita são em madeira e vidro com postigos

e veneziana. As janelas voltadas para a fachada de fundos, originalmente em madeira

como as da fachada frontal, foram substituídas recentemente por janelas metálicas pré-

fabricadas.  Há  vidraça  em  seteira,  voltada  para  a  fachada  lateral  esquerda,  para

iluminação do vão de escada interna. 

As  alterações  e  reformas  realizadas  no  imóvel  foram  documentadas  pelo

proprietário e pelo órgão de defesa e preservação patrimonial,  integrando o dossiê de



tombamento que orienta a manifestação do presente relator. Passada a análise fática,

adentro a manifestação de mérito sobre o tombamento.

5 - DO MÉRITO

Segundo minucioso levantamento da DPCA, o imóvel em questão apresenta uma

série de valores associados ao bem objeto de tombamento, 

A edificação da Rua Hermilo Alves, 437 e o contexto urbano e cultural no qual se

insere  revelam  valores  de  significância  de  caráter  social  ligados  ao  aspecto  da

intelectualidade (relacionados  a  aspectos  históricos,  artísticos,  científicos),  que  se

expressam pela adoção de uma solução arquitetônica que revela um determinado estágio

de  desenvolvimento  da  arquitetura  residencial  para  a  classe  média  belorizontina  e

experimentações estéticas a partir da adoção de estilemas artísticos do art déco aplicados

a residências de médio porte e não mais apenas nos grandes edifícios institucionais. 

Em termos históricos e artísticos, a edificação pertence à paisagem de expressivo

valor estético, que decorre tanto da proximidade física, quanto da harmonia de estilos,

volumetrias, partidos, escalas, texturas e ritmos de fachadas. 

Há também o aspecto da identidade coletiva que se exprime pelos elementos que

caracterizam a cultura de nossa sociedade, os modos de vida e os costumes.  Nesse

sentido,  a  edificação  remete  à  relevância  documental  como  testemunho  de  uma

determinada forma de morar, representada pelas primeiras edificações unifamiliares de

concepção não muito complexa que foram construídas nos bairros pericentrais de Belo

Horizonte a partir do primeiro quartel do século XX, 

Nesse  sentido,  entendo  ser  necess  ário    e  recomendável    deliberar  

fav  o  ravelmente ao   tombamento específico da edificação situada na Rua Hermilo  

Alves, 437,   desde que observadas as diretrizes de intervenção  , de forma a garantir a

sua preservação como elemento importante na composição da paisagem urbana e como

referência para a compreensão da história da ocupação do Bairro Santa Tereza e da

cidade de Belo Horizonte. 



Considerando as diversas alterações no imóvel relatadas neste parecer, aponta o

relator para a existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o proprietário

e a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural

do Ministério Público de Minas Gerais.

Nos termos do TAC,  o  CDPCM/BH poderia  deliberar,  quando da conclusão do

Processo de Tombamento,  pela recomposição das janelas da fachada de fundos que

foram substituídas, assim como pela recomposição dos pisos internos em tacos. Nesse

sentido, o proprietário apresentou projeto de recomposição dos pisos em tacos, o qual foi

aprovado por esta DPCA em 15 de anril  de 2019, e, antecipando-se ao tombamento,

providenciou a recolocação dos tacos. 

Atento ao exposto, são propostas as seguintes diretrizes de intervenção, as quais

deverão  ser  consideradas  quando  da  solicitação  de  abertura  de  processo  para  a

Transferência de direito de construir. 

1  -  Reinstalação  da  janela  de  madeira  no  quarto  do  segundo

pavimento  voltado  para  a  fachada  de  fundos  (denominado  em

projeto  sala  6),  adotando-se  o  modelo  de  janela  de  madeira

existente nos demais quartos; 

2.  Reinstalação  da  janela  de  madeira  na  antiga  cozinha

(denominado em projeto sala 3) com largura maior que o atual vão

adotando-se  o  modelo  de  janela  de  em  madeira  existente  nos

quartos;

3.  Fica  proibida  a  instalação  de  toldos,  aparelhos  de  ar-

condicionado,  chaminés,  concertinas  ou quaisquer  elementos  que

alterem a composição das fachadas ou obstruam a visibilidade da

edificação;

4. A instalação de engenhos de publicidade seguirá as normas em

vigor definidas pelo CDPCM/BH e pelo órgão licenciador; 



5. O muro frontal deverá, oportunamente, ser substituído por gradil

vazado, segundo critérios definidos na Deliberação do CDPCM/BH

nº 027 de 2021;

6. Deverá ser reconstituído o jardim no afastamento frontal;

7.  Quaisquer  intervenções definidas no código de posturas  como

“reforma”  deverão  ser  precedidas  de  apresentação  do  projeto  ao

órgão de gestão do patrimônio cultural do município, o qual, após

análise  e  aprovação,  emitirá  carta  de  anuência  prévia  ao

licenciamento  na  Prefeitura  Municipal  ou  analisará  e  aprovará  o

projeto conforme determinação legal em vigor, devendo, ao final da

intervenção, ser protocolado levantamento fotográfico;

8. As intervenções que forem consideradas de modificação deverão

ser  regularizadas  na  Prefeitura  Municipal  e  contar  com  prévia

aprovação  do  CDPCM/BH ou  do  órgão  de  gestão  do  patrimônio

Cultural;

9. As repinturas externas, considerando a especificação de tipo de

tinta, cores e paginações, deverão ser solicitadas e aprovadas pelo

órgão de gestão do patrimônio com prévio protocolo por meio do

Portal de Serviços da PBH ou por outro meio que for indicado.

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2022

Gabriel Sousa Marques de Azevedo

Conselheiro
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