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RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL SITUADO NA 
RUA JOSÉ PEDRO DRUMOND, 61, LOTE 006Y, QUARTEIRÃO 008, DÉCIMA QUARTA SEÇÃO 
URBANA, CONJUNTO URBANO BAIRRO FLORESTA. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Em 13 de janeiro de 2022, por meio de mensagem de e-mail, a arquiteta autora do projeto em 
análise solicitou informações sobre diretrizes para nova edificação a ser construída no lote em 
questão, tendo esta DPCA informada sobre as diretrizes vigentes para o lote. 

Em 27 de abril de 2022, por meio do protocolo online 0118/2022 foi apresentada proposta de nova 
edificação a ser submetida ao CDPCM/BH, uma vez que a altimetria adotada é superior à delibe-
rada para o lote. 

Em 25 de maio de 2022 a equipe técnica da DPCA analisou a proposta apresentada e solicitou 
atendimento com a arquiteta para melhor explicitar a proposta, sugerindo que apresentasse me-
morial com justificativa para o partido e a solução arquitetônica propostas. 

Em 26 de maio de 2022 esta DPCA enviou solicitação de complementação e adequação da pro-
posta de gradil compatibilizando-o com os critérios da Deliberação 027/2021 que definiu a neces-
sidade de permeabilidade dos gradis. Foi apontada, ainda, a necessidade de adequar a proposta 
ao entorno, considerando critérios de harmonia e preservação de ambiência. 

Em 26 de julho foi protocolada nova versão do projeto com a adequação do gradil. 

Em 01 de agosto de 2022 foi realizada telereunião com as arquitetas autoras do projeto para de-
bater as justificativas adotadas para o partido adotado. 

ANÁLISE  
A proteção do Conjunto Urbano Bairro Floresta foi deliberada em 1996, com revisão em 2006. O 
dossiê de proteção do conjunto identificou os pedaços mais marcantes, caracterizados por práti-
cas sociais específicas, assim como as sub manchas que se encontram dentro da mancha maior 
que se caracteriza o conjunto urbano, propriamente dito. 

 
Acima é mostrado o limite deliberado em 1996 para o Conjunto Urbano Bairro Floresta, traçado sobre a planta 
da cidade de Belo Horizonte, elaborada pela Diretoria Geral do Serviço de Estatística em 1930. O limite em 
vermelho corresponde ao pedaço Avenida Assis Chateaubriand e adjacências. 
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O pedaço Assis Chateaubriand, é um dos cinco mais perceptíveis do conjunto protegido, compre-
endendo as principais avenidas do bairro Floresta: Assis Chateaubriand, parte da Francisco Salles 
e Bernardo Monteiro - e trechos das ruas Itajubá, Aquiles Lobo e as ruas Sapucaí, Silva Jardim, 
Teixeira Magalhães, David Campista, Sina, Lauro Jacques, Raul Mendes, Bueno Brandão, Azuri-
ta, Urucuia, Tapuias, Tabaiares, Marechal Deodoro, José Pedro Drumond, Curissanga, Mucuri, 
Brasópolis, Silva Ortiz, e também o Beco São Geraldo. 

Ao longo da Avenida Assis Chateaubriand, há certa verticalização, mas predominam diversas ca-
sas, sobrados, solares e chalés, com jardins, gradis permeáveis, assim como espaços aprazíveis 
como a Praça Zamenhoff, em frente ao Grupo Escolar Barão de Macaúbas. Em uma das franjas 
desse pedaço, situa-se a Rua Sapucaí que se tornou espaço privilegiado para bares e espaços de 
encontro caracterizando como um mirante voltado para o centro da cidade. 

No miolo do pedaço Avenida Assis Chateaubriand, onde se encontra o imóvel da Rua José Pedro 
Drumond, 61, existem diversas edificações de tipologia residencial, predominando a baixa altime-
tria. Trata-se de casas de um e dois pavimentos que conferem um caráter marcante ao pedaço 
em decorrência do paisagismo dos jardins e do traçado largo das vias. Essas arquiteturas reme-
tem ao modernismo, ao ecletismo e ao art dèco. 

A proteção do Conjunto Urbano privilegiou um número limitado de edificações. Cerca de 300 
imóveis tiveram processo de tombamento aberto em um universo urbano de cerca de 5.000 
edificações. Um inventário que fosse realizado atualmente certamente demonstraria que muitas 
edificações que conformam paisagens e ambiências possuem relevância para proteção. Trata-se 
de exemplares com qualidade arquitetônica inseridos em uma ambiência onde se encontram 
diversos outros de igual valor. Além disso, essa arquitetura possui atributos, como as varandas 
grades e aberturas que dialogam com o entorno, contribuindo para reforçar as características de 
sociabilidade do bairro. Muitos desses exemplares têm sido modificados ou demolidos ao longo 
dos anos, uma vez que o único grau de proteção que garante a permanência das características 
formais originais das edificações é o terceiro grau, o tombamento. 

Em termos de diretrizes de intervenção em vigor, o CDPCM/BH deliberou a altimetria de 7,0 me-
tros para novas edificações no lote em questão, uma vez que se trata da parte do conjunto onde 
se observa uma paisagem e ambiência de grande significação, marcada pela harmonia volumétri-
ca e estilística, com prevalência do uso residencial. 

      
À esquerda e mostrado trecho do mapeamento cultural. A área em azul claro possui diretriz altimétrica de 7,0 
metros. O círculo vermelho indica a localização do imóvel. À direita são indicados os graus de proteção: 
registros documentais entregues (verdes), não entregues (amarelos). Os imóveis tombados são indicados em 
preto e os imóveis em processo de tombamento são indicados em cinza. 
 

As fotografias apresentadas a seguir mostram a evolução das intervenções realizadas ao longo de 
uma década no entorno imediato do imóvel em análise. Trata-se de intervenções para as quais 
não encontramos registro de aprovação nos arquivos desta DPCA. São alterações que envolvem 
não somente o imóvel em análise como também a edificação lindeira. De fato, muitas das 
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edificações que conformam a paisagem do bairro estão sendo alteradas em dinâmicas que 
atendendo interesses dos proprietários e dos novos usos, nem sempre consideraram o 
atendimento às diretrizes de preservação e intervenção e a necessidade de aprovação pelo poder 

público. 

 
Situação do imóvel em setembro de 2009, assinalado com circunferência. A edificação em análise e a que 
existia lindeira a ele, com segundo grau de proteção, apresentavam relevância arquitetônica e harmonia com o 
entorno. O imóvel objeto deste parecer, referenciado ao modernismo, não possuía grau de proteção, mas 
compunha harmonicamente com o entorno e valorizava a ambiência e a paisagem. 

 
A situação em julho de 2011 retrata a edificação lindeira, com segundo grau de proteção, já descaracterizada, 
tendo sido removidas as referências estilísticas. O imóvel em análise havia sofrido uma intervenção que 
envolveu a substituição de revestimentos e a alteração do jardim frontal.  

 
A situação em dezembro de 2013 mostra que ambas as edificações sofreram novas alterações que 
descaracterizaram as suas formas, revestimentos e proporções. Na casa em análise foram acrescentadas 
balaustradas e elementos que fazem referência ao clássico. 
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Em seu memorial descritivo e no teleatendimento realizado, a arquiteta esclareceu que o conceito 
do projeto partiu de um desejo da proprietária de se instalar no bairro Floresta considerando o 
resgate “de valores das civilizações clássicas que norteiam o estilo de vida dos futuros morado-
res...”. Em razão disso, a arquiteta elaborou o projeto adotando referências ecléticas que, no seu 
entender, remetem às primeiras construções do bairro. O memorial apresentado aponta, ainda, a 
necessidade de valorizar a áreas verdes. Em razão disso, informa que foi proposto espaço verde 
na parte de fundos do lote, o que teria também justificado a construção com altura superior aos 
7,0 metros deliberados pelo CDPCM/BH como diretriz de altura máxima. 

  
Situação atual da Rua José Pedro Drumond, com indicação do imóvel em análise. 

 

  
Situação atual da Rua José Pedro Drumond, no trecho em análise. 

 

   
Foto inserções da proposta apresentada pelo proponente. 
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Fachada da nova edificação, conforme detalhado no projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A nova edificação, em termos de altimetria, não atende à diretriz deliberada para o lote. Contudo, 
o posicionamento da DPCA é favorável ao projeto, considerando o uso proposto, positivo em 
termos de reforçar os valores de sociabilidade da ambiência onde ainda predomina o uso residen-
cial unifamiliar. 

O diálogo com o entorno, proposto pela nova edificação, poderia se valer de soluções que bus-
cassem uma harmonia mais genuína com o entorno, como, por exemplo, utilizando soluções esté-
ticas de nosso tempo. Contudo, há que se questionar até que ponto pode-se contrapor a argu-
mentação apresentada pela proprietária de que a proposta reflete um seu anseio nostálgico, inspi-
rado pelo bairro Floresta. Outra questão é a de definir a abrangência dos critérios e dos meios 
com os quais poderíamos direcionar as transformações da ambiência. 

De fato, em relação ao entorno do imóvel, é importante mencionar as várias transformações ocor-
ridas ao longo dos últimos 10 anos, resultantes de obras e reformas irregulares que mudaram 
usos e alteraram negativamente a paisagem, conforme mostram as fotografias desse período de 
tempo. Se trata de descaracterizações da ambiência tradicional, com danos à paisagem, as quais 
ocorrem no entorno do imóvel em análise e sobre as quais a DPCA e o CDPCM/BH têm pouco 
controle. 

Isso posto, enviamos este relatório e o material protocolado pelo requerente para análise e 
deliberação do CDPCM/BH. 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2022 
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ANEXOS: 
 

 

Prancha 1/4 

 
 

 

Prancha 2/4 
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Prancha 3/4 

 

 
 

   
Fotos inserçoes 
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