
PARECER TÉCNICO 

Para apreciação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte - CDPCM-BH 

 
ASSUNTO: Análise e Deliberação sobre Dossiê de tombamento do imóvel situado à Rua 
Alumínio, nº 169, pertencente ao Conjunto Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos, no Bairro 
Serra, Belo Horizonte. 

 

OBJETO: 

Trata-se de proposta de tombamento do imóvel situado à Rua Alumínio, nº 169, 
pertencente ao Conjunto Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos, no Bairro Serra, Belo 
Horizonte, proposta consolidada em dossiê elaborado pelo Arquiteto Teodoro Magni e 
pela Historiadora Letícia Dias Schirm, membros da equipe técnica da Diretoria de 
Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) de Belo Horizonte. 

 

ANÁLISE: 

Trata-se de imóvel sobre o qual já incide a proteção de conjunto, como mencionado 
acima, efetivada através da Deliberação No 142/2007 deste Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH, na qual se expressa, 
conforme indicou o dossiê de tombamento do Conjunto Arquitetônico Sylvio de 
Vasconcellos, que o imóvel em tela passou a constar na lista de imóveis indicados para 
o tombamento específico. 

Ato contínuo, foi aberto o respectivo processo de tombamento visando a produção dos 
estudos específicos, consolidados no Dossiê ora em análise, visando a proteção 
específica deste exemplar de autoria do Arquiteto Sylvio de Vasconcelos. 

O Dossiê apresenta contextualização abrangente e articuladora, da qual destacamos: a 
intensa trajetória do autor Sylvio de Vasconcelos, suas diversas contribuições, desde sua 
inserção na equipe técnica da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional em Minas Gerais (onde atuou por cerca de 30 anos, inclusive como o 
primeiro superintendente), seu ingresso no corpo docente da Escola de Arquitetura da 
UFMG, entre outros diversos feitos; a dinâmica urbana da cidade de Belo Horizonte e 
suas interfaces com o contexto nacional; focando, por fim, no âmbito do primeiro 
proprietário e família ainda residentes no bem, propiciando se reconhecer, no imóvel 
objeto desta análise, os valores passíveis de atribuição, resultantes deste contexto 
histórico e cultural, a nosso ver devidamente abordado para o fim que se propõe no 
presente processo de tombamento. 

Consideramos que o Dossiê apresenta farta e consistente documentação sobre o 
imóvel, subsidiando satisfatoriamente as justificativas para a sua proteção específica, 
explicitando-se adequadamente os valores de significância passíveis de se atribuir ao 
bem. 

A edificação consiste em construção situada entre outras cinco também integrantes do 
Conjunto Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos, mas, sobre as quais, também já incidem 
a proteção específica. Cinco destas seis edificações foram projetadas por Sylvio de 



Vasconcellos entre os anos de 1947 e 1949. A construção do imóvel em tela ficou a cargo 
do construtor Walter Coscarelli. 

A edificação pode ser considerada como representativa da evolução dos padrões 
residenciais adotados em Belo Horizonte, possuidora de esquemas compositivos 
vinculados à arquitetura modernista. 

Pode ser constatado - nos projetos arquitetônicos e nas fichas de obra - que o terreno 
pertenceu ao Sr. Eder Carvalhaes, que, conforme informações fornecidas pela Sra. Maria 
Mercês Carvalhaes, filha do primeiro proprietário e atual residente do imóvel, o pai 
adquiriu o lote ainda solteiro e solicitou ao arquiteto Sylvio de Vasconcellos a elaboração 
do projeto para a edificação. 

Inserida em logradouro onde predominam edificações de baixa altimetria e tipologia 
residencial unifamiliar, a construção da casa ocorreu em 1949, resultando em edificação 
de 162m2, com porão de 36 m2. A primeira versão do projeto de Vasconcellos 
apresentava pavimento térreo com pequeno porão. Logo em seguida, houve aprovação 
para a modificação na fachada e o acréscimo de 16m2 à edificação. 

Considerando os elementos internos e externos - incluindo sua volumetria e inserção 
urbana - de interesse na preservação, são propostas as seguintes Diretrizes de 
Preservação e Intervenção: 

1. Deverão ser preservados os pisos em tacos, portas internas em madeira; 

2. Deverão ser preservados os revestimentos em lambris presentes na sala de 
jantar e outros cômodos onde existam; 

3. Deverá ser preservada a solução das janelas em guilhotina e venezianas, as 
janelas e portas em ferro e vidro. No caso de necessidade de substituição por 
desgaste irreversível, deverão ser confeccionadas peças idênticas às originais, 
considerando a espessura dos perfis, sejam eles em ferro, metalão ou 
alumínio. Deverão ser mantidos inclusive ferragens e sistemas de fechamento; 

4. No caso de intervenção de restauração, deverá ser prevista a recomposição 
das janelas da sala de estar voltadas para a varanda, adotando-se desenho e 
paginação igual às das janelas voltadas para o jardim de inverno e perfis de 
mesma espessura; 

5. Deverá ser removido o fechamento em estrutura branca e vidro do abrigo, 
ou proposta nova solução que não interfira na composição da fachada; 

6. O fechamento frontal em muro de alvenaria deverá ser substituído por 
gradil alto que garanta a segurança da edificação, mas que possua trama 
vazada com permeabilidade visual, de modo a não obstruir a visibilidade da 
edificação a partir do logradouro; 

7. O ajardinamento frontal deverá ser reestudado de forma a valorizar e a não 
obstruir a leitura edificação a partir do logradouro; 

8. Deverá ser realizado projeto e implementadas obras para reforma do 
telhado, de modo a evitar as infiltrações que atingem os beirais, a laje e teto 
da sala de estar e cozinha; 



9. Fica proibida a instalação de toldos, aparelhos de ar-condicionado ou 
elementos que interfiram na visibilidade a partir da fachada frontal; 

10. As intervenções definidas no código de posturas como “reforma” deverão 
ser precedidas de apresentação do projeto ao órgão gestor 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. 

11. 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. 

 

CONCLUSÃO e VOTO: 

Pelo acima exposto, consideramos que o Dossiê ora em apreciação apresenta 
documentação e justificativas consistentes e suficientes para a manifestação deste 
Conselho, motivo pelo qual recomendo a manifestação favorável ao tombamento 
específico do imóvel situado à Rua Alumínio, nª 169, considerando os valores de 
significância propostos e as diretrizes estabelecidas para a sua preservação. 

Este é o Parecer, para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. 

Matheus Guerra Cotta - Conselheiro Suplente – representante do IPHAN. 
Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2022. 


