
PARECER NO PROCESSO DE TOMBAMENTO NÚMERO 01.139251.15.20 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte

1 - INTRODUÇÃO

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

Alameda das Acácias, número 448, bairro São Luiz, nos limites da Área de Diretrizes

Especiais ADE Pampulha, situado à zona fiscal 374, quarteirão 014, lotes 022 e 024. A

atual proprietária, Sra Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado solicitou a celeridade

do atual processo de tombamento conforme informações disponíveis nos autos. 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

A ocupação de parte da região da Pampulha iniciou-se ainda na época do Curral

Del  Rei,  quando a  área era  então era  conhecida como Arraial  da  Pampulha.  Com a

inauguração da Capital mineira, as fazendas, sítios e chácaras da Pampulha assumiram

um papel destacado no abastecimento da cidade. 

Com a construção  e  inauguração  da  lagoa  da  Pampulha  em 1938  pelo  então

prefeito  Otacílio  Negrão  de  Lima,  a  região  da  Pampulha  passou  a  representar  as

possibilidades  de  progresso  da  cidade.  Na  década  de  1940,  houve  um  aumento

populacional na cidade, impulsionado pela expansão das indústrias e das oportunidades

de trabalho. Os bairros mais próximos à área central  já estavam muito povoados não

conseguindo mais absorver a demanda por moradia. 

Embora tenha sido planejado como um espaço para ser compartilhado entre as

diferentes classes sociais com equipamentos como o Cassino, o Iate Clube e a Casa do

Baile, inicialmente, o São Luiz e bairros vizinhos como Bandeirante se Jardim Atlântico,



acabaram atraindo exclusivamente a elite, tanto no uso dos espaços de lazer, quanto em

relação à ocupação urbana.

Além do alto valor dos lotes, poucas pessoas conseguiam ter acesso ao local, visto

que o transporte público era precário e poucos possuíam automóveis. Portanto, quando o

centro  de  lazer  e  turismo da Pampulha foi  inaugurado,  em 1943,  a  região  ainda era

considerada  muito  distante  do  centro  da  cidade,  distância  esta  que  dificultava  a  sua

ocupação 

Nem mesmo a inauguração da linha de bondes, em 1944, foi suficiente para tornar

a região atraente. O valor dos terrenos ainda era muito alto, estando acessíveis somente

aos membros da elite. Consequentemente, a ocupação do bairro São Luís foi bastante

lenta. Tendo se iniciado, efetivamente, uma década posterior à criação dos equipamentos

de Niemeyer e Juscelino Kubitscheck. 

O bem cultural situado na alameda das Acácias, 448, foi inventariado para abertura

de processo de tombamento, em 2003, quando o Conselho Deliberativo do Patrimônio

Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCMBH deliberou pela proteção do Conjunto

Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências -  Edificações de uso coletivo e seus bens

integrados,  segundo Deliberações N.º  106/2003 e N.º  116/2003, de 14 de outubro de

2003, com publicação do Diário Oficial do Município em 21 de outubro de 2003, processo

nº01.118070.99.04. 

Em 29  de  março  de  2022,  Maria  da  Conceição  Barbosa  Mello  Furtado,  atual

proprietária do bem cultural, por meio do arquiteto Fernando Pimenta Marques, protocolou

solicitação de celeridade do processo de tombamento acompanhado de material sobre a

edificação. 

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

parecer sobre o tombamento do imóvel localizado à Alameda das Acácias 448, no bairro

São Luiz.

3 - DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA PAMPULHA



O bem cultural em questão encontra-se no entorno do Conjunto Arquitetônico da

Pampulha, que, desde 1984, foi protegido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico do Município de Belo Horizonte – IEPHA-MG. Da mesma forma, após a proteção

do Conjunto  Moderno da Pampulha pela  UNESCO,  em 2016,  o  bem cultural  passou

também a fazer parte da zona de amortecimento delimitada durante essa proteção. 

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.

3.1 DO HISTÓRICO DO BEM CULTURAL EM ANÁLISE

Em pesquisas no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e nos arquivos da

Subsecretaria de Regulação Urbana, verificou-se que o bem cultural situado na Alameda

das Acácias, nº 448, Bairro São Luiz, teve diversos projetos. O mais antigo, projeto alvará

nº 1251 (processo 16701/54), aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 9 de julho

de 1954, foi encomendado por Ezequias Negromonte ao engenheiro arquiteto Célio Vilaça

de Castro. Tratava-se de uma edificação de 394 m² com garagem de 48 m².

Durante as pesquisas, localizou-se um projeto referente ao lote 022, aprovado pela

Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  em  14  de  julho  de  1953.  O  projeto  foi  realizado  pelo

escritório  CGS,  com  a  assinatura  de  C  Gomes  e  Souza.  Verifica-se  também  que  o

proprietário do lote, Gabriel Gomes e Souza, também assina o projeto. Não foi possível

verificar se a edificação chegou a ser construída. 



Após a aquisição do lote 022, o casal senhor Tancredo Alves Furtado e senhora

Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado optou, alguns anos mais tarde, por realizar

algumas modificações e acréscimos na edificação que foram executadas ao longo dos

anos até a década de 1980. 

Ressalta-se que em 14 de outubro de 1981 uma nova Escritura Pública foi lavrada

unificando os registros dos lotes 022 e 024, do quarteirão 014, do Bairro São Luiz, com

todas as áreas, limites e confrontações de acordo com a planta de aprovação respectiva,

constando como proprietários o senhor Tancredo Alves Furtado, médico, casado, e sua

esposa senhora Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado, ambos brasileiros residentes

e domiciliados na capital mineira 

A averbação 5 – foi a baixa na construção certidão de 17 de Março de 1983 da

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), arquivada, foram concedidos baixa de construção e

“habite-se” em 16 de Março de 1983 para prédio residencial de nº 270, da Alamedas das

Acácias, com 394 m², garagem de 48 m², modificações e acréscimos no 1º pavimento de

83,32 m², levantamento de 2º pavimento de 54,58 m², em conformidade com o Alvará nº

1251 de 09 de Julho de 1954 e novo Alvará nº 228 de 15 de Junho de 1957 em nome de

Ezequiel  Negromonte,  e  Alvará  nº  2423  de  22  de  Setembro  de  1981  em  nome  de

Tancredo Alves Furtado. 

Os relatos colhidos por familiares e residentes do imóvel em análise contribuem

para o enriquecimento do material probatório, demonstrando que o imóvel teve a função

de residência familiar da senhora Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado e do senhor

Tancredo Alves Furtado.

A ligação afetiva com o imóvel fica evidente nos relatos transcritos e na riqueza de

detalhes das memórias registradas pela ora requerente, e observa-se que foram feitas

alterações na edificação, algumas aparentemente significativas quanto ao fechamento de

vãos, modificação de materiais e alterações de áreas. A principal delas aponta para a

fachada,  pois  os  vidros  foram  retirados  e  substituídos  por  uma  porta  de  madeira  e

alvenaria a fim de proporcionar conforto térmico para a família, visto que o vidro deixava a

casa quente.



Destaca-se que a casa modernista situada na Alameda das Acácias, nº 448, no

Bairro São Luiz, que serviu de residência e foi habitada exclusivamente até os dias atuais

pela Família Furtado, encontra-se de portas fechadas desde o ano de 2016. Contudo, a

família continua realizando as manutenções essenciais e, aos finais de semanas e alguns

feriados, serve a casa de lazer aos netos que a frequentam com certa regularidade, por

isso, ainda se encontra em bom estado de conservação, preservando suas características

fundamentais  e  respeitando  as  diretrizes  e  possíveis  usos  descritos  na  legislação

urbanística da cidade de Belo Horizonte.

4 - DA EDIFICAÇÃO E SEU ENTORNO

A edificação localiza-se em terreno de esquina,  em aclive,  na junção das ruas

Alameda das Acácias e Alameda das Falcatas. Implantada no ponto mais elevado do lote,

com entorno imediato dotado de exuberante vegetação, a locação favorece a visada de

quem chega pela Alameda das Acácias, sentido Lagoa da Pampulha. 

Com sinuoso  jardim frontal  decorrente  de  um generoso  afastamento  da rua,  a

residência apresenta traços arquitetônicos característicos da modernidade brasileira com

volumes  simples  e  limpos,  uma  marquise  retilínea  em concreto  armado  marcando  a

entrada principal  junto  à  fachada  leste  e  nenhum tipo  de ornamentação,  exceto  pela

variação dos materiais de acabamento das fachadas. 

A edificação se estabelece, originalmente em três alas, arranjadas em forma de “T”,

com  um  partido  predominantemente  longitudinal  e  solução  em  planta  que  remete

notadamente ao movimento modernista: o bloco social e o bloco íntimo, articulados pelo

bloco de serviços.

A edificação ocupa a esquina da Alameda das Acácias e Alameda das Falcatas,

onde a edificação em tela se junta a outras edificações da mesma época e compõe uma

paisagem local exuberante com um conjunto harmonioso de edificações que remetem ao

modernismo  e,  juntamente  com  o  paisagismo  e  áreas  verdes  se  apresentam  como

elementos marcantes do Conjunto Modernista da Pampulha. 

Após  a  análise  dos  elementos  trazidos  ao  processo,  entendo  que  a  casa  da

alameda das Acácias, nº 448, possui importância histórica por representar a forma de



morar  dos anos 1950.  Ela  se insere  em uma mancha bem caracterizada na qual  se

destacam edificações de uso residencial construídas em meados do século XX, grande

parte das quais de expressivo valor estético e ambiental. Embora a concepção original da

casa da alameda das Acácias, nº 448 tenha sido alterada em alguns de seus aspectos,

ela  propicia  a leitura da arquitetura da época,  expressa na volumetria,  implantação e

especialmente na solução estética de sua fachada frontal. A edificação  modernista  se

encaixa no chamado modelo primordial. 

Os valores de identidade coletiva estão relacionados ao papel que a edificação

exerce  enquanto  referência  para  a  coletividade,  contribuindo  e  facilitando  interações

afetivas entre as pessoas e o ambiente, além de reforçar o entendimento do patrimônio

cultural como uma natureza incorporada à memória social e parte da vida humana.

O bem cultural em análise traduz linhas desse ideário e pode ser considerada um

típico exemplar modernista com destaque na ambiência urbana do Bairro São Luiz por

constituir-se como um registro material  da associação estabelecida entre a arquitetura

moderna e os aspectos da vida cotidiana da Família Furtado, tendo sido implantada ao

lado de outras edificações residenciais que representam a ocupação inicial da região da

Pampulha.  Este  fato  dá  destaque  à  edificação  junto  ao  seu  entorno  e  a  faz  uma

representante da arquitetura modernista  residencial  na localidade,  conferindo-lhe valor

histórico-arquitetônico e simbólico, bem como motivando a sua indicação para proteção

no Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e Adjacências 

5 - DO MÉRITO

Uma vez extensamente relatado todo o benefício cultural advindo da proteção do

imóvel localizado à  Alameda das Acácias 448, considerando os valores de significância

apresentados e em consonância com a Lei nº 3.802 de 06 de julho de 1984, que organiza

a  Proteção  do  Patrimônio  Cultural  do  Município  de  Belo  Horizonte,  manifesto  pela

proteção do bem cultural, apontando para tombamento específico, em terceiro grau de

proteção.

Acerca das intervenções pretendidas, orientado pelas diretrizes de preservação e

de intervenção visando a conservação e recuperação, tendo em vista o seu caráter como



legado histórico e cultural a ser transmitido às atuais e futuras gerações, manifesto nos

seguintes termos:

Favoravelmente às indicações de diretrizes apresentadas pelo arquiteto Fernando

Pimenta Marques, que se apresentam a seguir, juntamente com diretrizes gerais. Para

tanto, conforme apontado pelo arquiteto, as intervenções no entorno deverão observar: 

a) a visibilidade do bem a partir de visadas de fruição; 

b) a preservação da ambiência do sitio onde o bem tombado está

inserido; 

c) a percepção do bem tombado parcial e em conjunto;

d) a valorização dos vínculos estabelecidos com ele (características

físicas,  topografia,  volumetria,  vegetação,  sociabilidade,  trajetos,

etc.).

Com  relação  à  edificação  objeto  desse  dossiê,  qual  seja  o  imóvel  situado  à

Alameda das Acácias 448 no Bairro São Luiz,  podemos definir as seguintes diretrizes

gerais de projeto: 

1. Promover a fruição do bem protegido pela população em geral,

destacadamente permitindo sua visualização a partir do logradouro

público, alameda das Acácias, assim fica proibida a construção de

elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade do bem tombado,

conforme previsto no art.  17 da Lei  Municipal n.º  3.802 de 06 de

julho de 1984;

2. Preservar os elementos construtivos originais, destacadamente os

materiais de revestimento e esquadrias das fachadas voltadas para

as  vias  públicas,  assim  como  materiais  de  revestimentos  como

pedras nobres, ladrilhos e tacos, na parte interna;



3. Promover a preservação do arranjo e jogo volumétrico dos blocos;

qualquer novo bloco a ser acrescido ao conjunto deverá guardar a

distância  de  5  metros  do  bloco  original;  além  disso,  qualquer

intervenção neste aspecto deverá buscar uma relação harmônica e

que valorize essa característica da edificação; qualquer intervenção

que proponha supressão e/ou acréscimo deverá guardar o princípio

de  harmonização com as estruturas  existentes  assim como o  de

reversibilidade  buscando  manter  intacta  a  estrutura  original  ou

passível  de  restauração  com  vistas  a  sua  recuperação  e

preservação integral.

4. Eventuais engenhos de publicidade a serem instalados no imóvel

deverão  estar  em  conformidade  com  as  diretrizes  definidas  pelo

CDPCM/BH, conforme legislação vigente.

5. O desenvolvimento de projetos de intervenção deverá observar os

princípios  e  referências  da  restauração:  a)  documentação  das

intervenções; b) distinção dos materiais substituídos em relação aos

existentes; c) reversibilidade evitando impacto no sistema construtivo

existente; d) historicidade considerando que não há período histórico

mais  importante  que  outro;  e)  impacto  visual  da  inserção  de

equipamentos, objetos de sinalização, publicidade e comunicação;

6.  Promover  ações  preventivas  de  conservação  e  segurança  do

imóvel, fazendo as adequações quando necessárias. 

Saliento  por  fim  que,  uma  vez  que  o  imóvel  está  inserido  em  área  de

amortecimento da UNESCO, intervenções como acréscimo de área e fachadas, devem

ser objeto de análise também do IEPHA e IPHAN. 

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2022

Gabriel Sousa Marques de Azevedo

Conselheiro


