
 

 

 

1 
 

ANÁLISE E PARECER SOBRE PARECER DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DE 
RESIDÊNCIA PERTENCENTE AO CONJUNTO CIDADE JARDIM 

RUA CONDE DE LINHARES Nº 434 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O Dossiê em análise foi elaborado por várias mãos, tendo a pesquisa preliminar sido realizada 

pelo Escritório Gema Arquitetura, através das Arquitetas e Urbanistas Bárbara Olyntho e Joseana 

Costa, e a Historiadora Deyse Marinho. 

À Diretoria de Patrimônio Cultural – DPCA coube a sua Revisão, complementação e Montagem 

final, elaboradas pelas Arquiteta e Urbanista Ana Carolina Chaves Lemos e a Historiadora Bruna 

Aparecida Mendes de Sá. 

Trata-se de Dossiê bastante suscinto e objetivo, porém contendo as informações necessárias e 

suficientes para análise e voto. 

Todas as informações, que aqui se encontram resumidas, foram retiradas deste Dossiê. 

O bairro Cidade Jardim foi identificado pelo poder público municipal como uma das áreas da 

cidade merecedora de ações protetivas, visando à manutenção das características que lhe 

conferem singularidade no contexto belo-horizontino. Por conseguinte, a Lei nº 7.166, de 27 de 

agosto de 1996, instituiu o bairro como uma Área de Diretrizes Especiais – ADE – (com 

regulamentação por meio da Lei 9.563/2008) com o objetivo de estabelecer “políticas específicas 

de preservação paisagística, cultural e histórica que visam a reforçar sua identidade e sua 

referência no Município”  

Ao  aprofundar a proposta de proteção estabelecida pela ADE Cidade Jardim, bem como 

estabelecer diretrizes específicas para os bens culturais a serem protegidos por tombamento no 

interior do perímetro da ADE, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte/CDPCM-BH deliberou, em 16/11/2004, pela abertura de processo de proteção do 

Conjunto Urbano Cidade Jardim (processo n.° 01.144187.04.10). 

A especificidade do bairro Cidade Jardim está no modelo histórico de sua ocupação, modelo este 

que fez com o bairro abrigasse um conjunto arquitetônico único na cidade, bem como mantivesse 

preservado, ao longo da sua existência, características oriundas dos parâmetros urbanísticos 

pensados para a região no momento de sua concepção.  

O processo de tombamento do imóvel situado na rua Conde de Linhares, 434 (processo 

01.015.936-06-49) foi aberto em 2006.  

Em reunião ordinária realizada no dia 17 de abril de 2013 o Conselho aprovou o Conjunto Urbano 

Bairro Cidade Jardim e ratificou a indicação de tombamento do referido bem. 

Em 2018 foram apresentadas propostas de intervenções para o imóvel que foram submetidas a 

análise do Conselho, e aprovadas através da Deliberação nº059/2018, publicada no DOM em 28 

de outubro de 2018.  

 

2. BREVE HISTÓRICO 

 “O bairro da Cidade Jardim foi planejado para ser uma alternativa residencial para atender a demanda da 

elite belo-horizontina e aos anseios de modernidade que ganharam força em meados do século XX. No novo 

bairro, criado durante a gestão de Juscelino Kubitschek, a modernidade poderia ser experimentada pela 
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população a partir do uso das novas e remodeladas vias públicas, bem como pela contemplação de novas 

linguagens arquitetônicas que marcariam as novas edificações construídas naquele espaço. 

Assim, ao mesmo tempo em que a criação do bairro esteve relacionada ao crescimento acelerado e imprevisto 

da cidade – o que acabou levando o poder público municipal a tomar as primeiras medidas de planejamento 

posteriores ao projeto original de Aarão Reis (ANDRADE & MAGALHAES, 1998) –, a Cidade Jardim nasceu 

também como um dos emblemas da moderna Belo Horizonte.” 

 
Decidi dotar a cidade de um bairro modelo – uma experiência de 

conúbio das vantagens da vida rural com as felicidades urbanas. Seria a 

Cidade Jardim – uma área privilegiada, com residências sombreadas por 

árvores e situadas nos centros dos respectivos terrenos, sem divisas 

asfixiantes. [...] escolhi um grande terreno, [...] e dada a extensão da 

área, fixei em mil metros a metragem de cada lote. Essa idéia eu 

guardava comigo para só ser executada mais tarde, quando a Cidade 

Jardim já estivesse urbanizada. Em fins de 1943, dei início a todas essas 

obras (KUBITSCHEK, 1976)  

 

A edificação configura-se como um remanescente da formação inicial do bairro Cidade Jardim, 

sendo, portanto, exemplar da arquitetura residencial desenvolvida naquela região de Belo Horizonte 

na segunda metade do século XX. 

Verifica-se uma forte referência histórico-arquitetônica concebida, influenciada não só pelo 

modernismo europeu, mas também pelas concepções norte-americanas. O bem aqui avaliado não 

é um exemplar modernista como os que predominam no bairro, mas é possível identificar em sua 

arquitetura as influências estéticas e formais do período das prairies houses de Frank Lloyd Wright, 

que influenciou diversas construções belorizontinas, especialmente no bairro Cidade Jardim. 

A edificação localizada na Rua Conde de Linhares nº 434, uma edificação referencial para o bairro 

Cidade Jardim, foi construída na década de 1950, nos primeiros anos da ocupação do bairro, está 

integrada à paisagem da região. 

O projeto aprovado para o lote 015, quarteirão 006, da zona fiscal 125, pertenceu ao senhor Irineu 

Ozório de Morais: 

O responsável técnico pela proposta foi o senhor Adail João Stehling que ao que tudo indica 

trabalhava na empresa de Engenharia e Arquitetura Construtora Adersy LTDA. O projeto é datado 

de 7 de março de 1951 e possui o carimbo de aprovação em 5 de junho de 1951, sob o Alvará 680. 

Tratava-se de um “prédio residencial com 360 m², garagem com 26 m² e Gradil”. As obras se 

iniciaram em 28 de junho de 1951. O construtor responsável pela obra foi o senhor James de Barros. 

Em 2017, a família vendeu o imóvel à Safra Imóveis LTDA, administrada pelo senhor Sandro 

Pompeu de Sousa e pela senhora Adélia Rodrigues Campos (REGISTRO, 2017). 

O bem cultural passou a ter uso comercial, sendo adaptado para a instalação do escritório de 

advocacia da senhora Adélia Campos. Segundo os interessados “a mudança de uso permitiu a 

continuidade de sua desejada ocupação conciliada à preservação e manutenção da ambiência do 

bairro”.  
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3. ANÁLISE 

 

Quando da solicitação de intervenções no bem protegido, em 2018, foi apresentado, pelo 

requerente, levantamento arquitetônico da edificação em que se pode observar, de fato, as 

poucas intervenções realizadas no bem desde sua concepção. 

A edificação encontra-se em bom estado de conservação. Apesar das reformas e intervenções 

realizadas, foram preservados os vãos e fechamentos originais da edificação. Encontram-se ainda 

preservados também importantes elementos, técnicas construtivas e materiais empregados 

originalmente e o agenciamento geral do projeto original. 

Os banheiros foram totalmente reformados e alterados, porém não prejudicam a leitura do bem 

original, se adaptando de forma harmônica a ele. 

Para o tombamento específico e futuros projetos de intervenção, a DPCA identificou as seguintes 

condicionantes para preservação deste patrimônio cultural: 

 

1. 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. Para o caso de construção de nova edificação na porção posterior do terreno e nos lotes 

adjacentes ao bem cultural em questão, fica estabelecida a altura do bem tombado como 

referência para a nova edificação e um afastamento mínimo de 5,0 metros do bem tombado. 

Qualquer nova orientação   deverá ser definida pelo CDPCM/BH a partir da análise pontual de 

estudos elaborados pelos proponentes a serem apresentados ao órgão municipal de gestão do 

patrimônio cultural;  

3. De acordo com as diretrizes definidas para o Conjunto Urbano, não serão objeto de análise e 

aprovação, novas construções ou modificação de volumetria de edificações existentes que se 

configurem como “bandeja”, empenas cegas, ou que se implantem nas divisas laterais dos 

terrenos em que se situem imóveis tombados ou indicados para tombamento pelo CDPCM/BH;  

4. O estado de conservação da residência é muito bom. Os responsáveis pela propriedade 

deverão garantir a manutenção e integridade dos revestimentos, especialmente do piso em 

tacaria, das esquadrias, das técnicas e dos materiais utilizados na construção da edificação 

devendo, tanto quanto possível, manter suas características originais.  

 

5. Preventiva e periodicamente, deverá ser feita a verificação do estado de conservação da 

cobertura, incluindo madeirame, telhas e calhas assim como, se necessário, reparos na cobertura 

e nas calhas a fim de sanar causas de infiltrações que possam colocar em risco a integridade da 

casa.  

6. Deverão ser mantidas todas as esquadrias e vãos existentes, tanto portas quanto janelas, 

assim como vidros, ferragens, fechaduras, trincos originais e gradis.  

7. Quaisquer Intervenções na edificação tombada deverão prever a manutenção dos pisos 

internos originais em tacos existentes bem como o piso da varanda e da cozinha;  

8. Deverão ser preservados, especialmente, os armários, os gradis, os jardins, os elementos 

decorativos da edificação assim como seus elementos de fachada, ornamentos e esquadrias;  

9. Qualquer intervenção nas fachadas deverá incluir esquema de pintura compatível com as 

características estilísticas, a ser analisado e aprovado pelo órgão municipal de gestão do 

patrimônio cultural;  
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10. Eventuais engenhos de publicidade a serem instalados no imóvel deverão estar em 

conformidade com as diretrizes definidas pelo CDPCM/BH, devendo ser estudada a melhor opção 

em termos estéticos podendo ser adotados engenho instalado no afastamento frontal ou ainda 

letras soltas aplicadas diretamente na fachada, devendo ter projeto aprovado pelo órgão municipal 

de gestão do patrimônio cultural.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 

 

Considerando que essa proposta se sustenta no valor simbólico e referencial da edificação para a 

região, refletindo um característico tipo de construção da época, importante para a memória e para 

a identidade do bairro Cidade Jardim e para a cidade de Belo Horizonte; 

 

Considerando que o bem cultural foi mantido ao longo dos anos, desde a sua construção na década 

de 1950, preservando-se suas principais características originais, com poucas reformas ao longo 

do tempo, reformas estas harmônicas e respeitosas com a edificação e não promoveram 

descaracterizações; 

 

Considerando que o bem em questão ainda se mantém amplamente preservado dentro das 

concepções idealizadas e realizadas na região, tendo sido indicado para proteção específica no 

estudo do Conjunto Urbano elaborado pela Diretoria e referendado pelo CDPCM-BH, e 

 

Considerando as diretrizes elaboradas pela DPCA para a sua preservação; 

 

 

Sou favorável ao 3º grau de proteção para o imóvel situado na rua Conde de Linhares nº 434 

com indicação do bem para tombamento, 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, 

acrescido, como condicionantes, da realização  de itens da proposta de intervenção de 2018 

onde são considerados: 

 

 

1. Acessibilidade a partir da aprovação do uso comercial, com atendimento ao público. Não 

podem ser considerados o acesso por veículo e pelos fundos. A acessibilidade deve se dar 

pela frente pelo pedestre ou por cadeira de rodas, com total autonomia, em acordo com a 

legislação vigente NBR 9050/2021. 

 

2. Proposta paisagística onde serão criados jardins significativos amenizando a excessiva 

aridez dos pátios (inclusive o interno), longos muros e circulações de carros e pedestres 

atualmente, com alta taxa de impermeabilização.              Analisando a proposta tem-se, 

aproximadamente, a criação de 100 m² de jardins em terreno natural (10% do lote) que, 

somados aos jardins frontais remanescentes, aumentam a permeabilidade do terreno, 

enriquecem e destacam o bem tombado. Além de corroborarem o conceito preconizado para 

a Cidade Jardim! 

 

3. E por fim, eliminação da concertina frontal, substituindo-a por sistema de infravermelho, 

eletrônico ou com monitoramento remoto. 
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Essas condicionantes podem ser tratadas em detalhe com a equipe técnica da DPCA e em seu 

desenvolvimento executivo. 

 

Este é o meu parecer, salvo melhor juízo deste conselho. 

 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Arquiteta e Urbanista Maria Edwiges Sobreira Leal 

Representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/MG 
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