
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE AO LEVANTAMENTO COM MODIFICAÇÃO DE 
ACRÉSCIMO PARA IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS TUPINAMBÁS, 1038 (ZONA FISCAL 002, 
QUARTEIRÃO 033, LOTES 002Y, 005 E 006), BAIRRO CENTRO, PERTENCENTE AO 
CONJUNTO URBANO PRAÇA RAUL SOARES AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL.  

 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 19/05/2022 foi encaminhada à Diretoria, via procedimento de interface-SUREG, o ticket 

31.00213004/2022-74, referente ao levantamento com modificação de acréscimo para imóvel 

situado na Rua dos Tupinambás, 1038, Bairro Centro, inserido no Conjunto Urbano Praça Raul 

Soares Avenida Olegário Maciel, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município – CDPCM-BH - através da Deliberação nº 136/2008. 

 

 

Figura 01: Localização macro do imóvel. Fonte: Google Map - Visualizador (https://www.google.com/maps) 
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Figura 02: Localização do quarteirão em que os lotes estão inseridos. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Antes de procedermos à análise deste relatório, cabe descrever brevemente o registro histórico 

desse imóvel, no sentido de contextualizar todo processo. De acordo com material apresentado, 

os dois blocos originais, construídos com mais de 20 anos de diferença, apresentam 

características distintas e pouca relação espacial em suas implantações. O bloco 02, o mais 

antigo, foi aprovado em dezembro de 1953, e posteriormente, o bloco 01, em julho de 1976, 

porém, ambos, sem baixa de construção. No final de 2020 e início de 2021, foram abertas as 

inscrições para o Concurso Público Nacional de Anteprojeto de Arquitetura para seleção da melhor 

proposta de requalificação do complexo de edifícios – SENAC Belo Horizonte. A empresa 

vencedora está solicitando junto ao CDPCM-BH, análise e deliberação referente ao levantamento 

com modificação de acréscimo de área das edificações que compõe a sede na capital. Segue 

abaixo imagens dos blocos originais e suas respectivas datas de aprovação. 

 

 

Figura 03: bloco 02 mais antigo e bloco 01 mais recente. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 04: Localização do terreno no mapeamento (perímetro dos lotes em preto). Fonte: https://bhmap.pbh.gov.br/ 

 

No material enviado, a DPCA verificou que os dois blocos originais, ultrapassam a altimetria 

permitida, no entanto, apesar de possuírem projetos aprovados, não apresentam baixas de 

construção e são anteriores ao conjunto protegido, conforme demostrado na figura 05. O 

acréscimo proposto para o anexo do Bloco 02 e volumes das caixas d’água dos blocos 01 e 02, 

ultrapassam o limite altimétrico estabelecido pelo CDPCM-BH. 

 

 

Figura 05: Foto obtida no site atendimento | BH GEO (pbh.gov.br) de 1994 comprovando a existência da 

edificação anterior à 2008 em atendimento à Deliberação 136/2008. Fonte: BHGEO. 
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Em resposta, ao ticket, Diretoria informou que o projeto deveria passar pela análise e deliberação 

do Conselho, por não atender a diretriz de 14 metros de altimetria e se colocou à disposição para 

realizar atendimento com o interessado e responsável técnico para sanar possíveis dúvidas. 

Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico. 

 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

 

O imóvel situado à Rua dos Tupinambás, 1038, Bairro Centro, está inserido no Perímetro do 

Conjunto Urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel. Neste sentido, ele deve atender às 

seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH: 

1) Altimetria máxima para novas edificações de 14 metros; 

2) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem protegido; 

3) Vedado o uso de bandeja; 

4) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% 

(quatorze por cento) de índice de refletividade e serem incolores. 

 

3- O PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

O terreno conformado pelos lotes 002Y, 005 E 006, quarteirão 033, do Bairro Centro possuem 

2.535m² de área, com 43 metros de frente para a Rua dos Tupinambás. Trata-se da edificação do 

SENAC Belo Horizonte, que somam 11.602,41m² de área construída e proposta de 2.632,57m² de 

acréscimo. O único bem protegido com processo de tombamento aberto encontra-se lindeiro ao 

lote 006 e apresenta cota de afastamento de 11,17 metros da edificação em análise. 

  

Figura 06: Imagem gerada a partir do Levantamento Planialtimétrico da PRODABEL, base .DWG obtida no site 

atendimento | BH GEO (pbh.gov.br) . Fonte: BHGEO.  
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Nas figuras 07 e 08 abaixo, os microfilmes dos dois blocos originais aprovados. O bloco 02, o 

mais antigo, ocupando os lotes 006 e 005 e o bloco 01, construído posteriormente, ocupando o 

lote 002Y. 

 

Figura 07: Microfilme do projeto aprovado bloco 02, em 1953. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 08: Microfilme do projeto aprovado bloco 01, em 1976. Fonte: PBH - SIURBE 
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Resumindo a proposta desta análise, apresentamos a figura 09, mostrando as áreas existentes 

que serão mantidas e reformadas, as proposta de demolições e os acréscimos de áreas para a 

edificação. De acordo com material enviado, aproveitando dois vazios de ventilação dos blocos 

que se alinham, foi proposta a demolição de trechos de laje dos primeiros pavimentos do bloco 2 

(mais antigo) a fim de criar um átrio que organizasse a nova circulação. Ladeado por rampas 

acessíveis que resolvem o desnível dos pavimentos, além de trazer ar e luz para o interior do 

conjunto, esse novo átrio se tornará a principal referência espacial da nova planta unificada e que 

conta com um eixo claro de circulação vertical, horizontal e serviços (sanitários) com pleno 

atendimento às normas de acessibilidade e incêndio. 

 

 
Figura 09: Áreas existentes, demolições e acréscimos. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Ainda segundo memorial descritivo, a permeabilidade urbana ocorre pela quase totalidade da 

testada dos lotes: ao relocar o acesso de veículos para a extremidade leste, foi possível 

desenvolver dois acessos complementares que duplicam a urbanidade da proposta ao criar dois 

térreos acessíveis diretamente da calçada. No térreo inferior, além das áreas de serviço 

essenciais, se localizam as principais áreas de convívio e uso público – Área de Fruição Urbana - 

incluindo o pátio que concentra a biblioteca, o auditório, o bar e o restaurante. 
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O segundo nível, previsto para concentrar o fluxo de alunos e funcionários da instituição, também 

possui relação direta com os usos semipúblicos sem prejudicar a indispensável separação de 

fluxos, encaminhados para a recepção, a central de atendimento ou aos vestiários e refeitórios 

dos funcionários. Por meio de um passeio aéreo sobre o pátio, esse térreo superior é conectado 

ao novo bloco anexo nos fundos do lote, que tem por objetivo organizar todas as funções antes 

fragmentadas e adicionadas ao longo do tempo em edículas. Com o novo bloco, de sistema 

construtivo racional e ágil, busca-se a clareza e uma contribuição contemporânea ao conjunto. 

 

 

Figura 10: Plantas nível 01 e 02 com as áreas a serem mantidas, construídas e demolidas. Fonte: PBH - SIURBE 

 

A intervenção proposta nas fachadas dos edifícios existentes visa à funcionalidade e o 

desempenho ambiental, além de promover a unidade do conjunto e o fortalecimento da 

visibilidade da instituição na paisagem urbana. O primeiro pavimento contempla a função 

administrativa do SENAC na planta do bloco 1 original, enquanto o restante já se dedica às salas 

de aula, sendo locadas nos pavimentos inferiores as cozinhas didáticas, prontamente servidas por 

um elevador de carga. A partir do pavimento 2 são previstas as salas híbridas e flexíveis que 

buscam equalizar a distribuição da população do edifício entre todos os níveis. No pavimento 3, 

há previsão dos laboratórios de saúde e farmácia, juntamente com um dos laboratórios de 

tecnologia, sendo que o segundo tem a planta repetida no pavimento acima. Os usos 

relacionados à estética concentram-se nos pavimentos 4 e 5, contando com o laboratório de 

manicure, salões escola e a higienização. 
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Figura 11: Plantas nível 03 e 04 com as áreas a serem mantidas, construídas e demolidas. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 12: Plantas nível 05 e 06 com as áreas a serem mantidas, construídas e demolidas. Fonte: PBH - SIURBE 

 

De acordo com a descrição do projeto, dado que o anexo dos fundos do bloco 2 foi acrescido de 

dois pavimentos a fim de acomodar o programa, seu novo nível de cobertura, unido ao novo 

pavimento 6, foi completamente dedicado ao convívio dos alunos e eventos, contando com a 

cantina e seu apoio. Permitindo uma aprazível área de contemplação em posição estratégica e 
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central ao conjunto, esta proposta também permite o desafogo do sistema de elevadores ao criar 

um ambiente de permanência onde antes existia apenas passagem. 

 

A intervenção no bloco 2 exige a execução de adaptações e reforços na estrutura para adequá-la 

às novas sobrecargas previstas. Cada elemento do sistema estrutural – fundações, pilares, vigas 

e lajes – exige uma solução específica para lidar com os diferentes tipos de esforços a que são 

submetidos. O reforço na fundação é necessário devido ao aumento da carga global adicional 

resultante tanto da adequação do edifício, quanto do próprio desgaste caudado pelas obras. Estes 

reforços deverão ser executados com estacas de reação, adequadas a essa situação de reforma 

e com um custo de execução baixo.  

 

Figura 13: Plantas nível 07 e 08 com as áreas a serem mantidas, construídas e demolidas. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 14: Plantas nível 09,10 e 11 com as áreas a serem mantidas, construídas e demolidas. Fonte: PBH - SIURBE 
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A seguir, cortes do empreendimento com destaque dos pontos onde a altimetria ultrapassa o 

limite permitido. Salientamos que os dois blocos originais, construídos antes da proteção do 

conjunto extrapolam o limite altimétrico. O bloco 01, mais recente e mais alto, ultrapassa em 24,62 

metros em seu ponto mais crítico, além disso, a proposta solicita acréscimo de 2,15 metros no 

volume da caixa d’água. O bloco 02, mais antigo e mais baixo, extrapola 9,76 metros a altimetria 

propondo acréscimo de 2,73 metros também no volume da caixa d’água. O anexo desse mesmo 

bloco excede em 2,10 metros a altura estabelecida para o local e propõe 8,06 metros para esta 

porção em seu ponto mais crítico. Resumindo, com relação à construção existente anterior à 

proteção do conjunto, a proposta contempla acréscimos nos dois blocos originais nos volumes das 

caixas d’águas e também no anexo do bloco 02, em dois pavimentos.  

 

 

Figura 15: Corte AA longitudinal, em destaque o ponto da edificação que ultrapassa a altimetria permitida.  

Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 16: Corte CC longitudinal, em destaque o ponto da edificação que ultrapassa a altimetria permitida.  

Fonte: PBH - SIURBE 
 

Segundo especificações dos materiais, o projeto de retrofit das fachadas do conjunto existente do 

Senac BH, consiste basicamente na substituição de toda a esquadria atual com novos vãos e 

peitoris. Os novos caixilhos projetados terão estrutura de alumínio cinza fosco com sistema de 

abertura basculante, e todas as superfícies transparentes serão fechadas com vidros laminados 

incolores não reflexivos. Os novos peitoris serão revestidos por painéis de ACM (alumínio 

composto) de tonalidades variadas conforme o projeto. É importante salientar que ambas as 

fachadas serão sobrepostas por uma fachada externa formada por painéis de brises compostos 

por material não reflexivo de chapas metálicas perfuradas de tonalidade cinza, que unificam o 

conjunto. 

 

Os elementos estruturais dos pilares protuberantes que subdividem a fachada do Bloco 1 (mais 

alto) serão descascados a fim de revelar sua materialidade de concreto aparente. Ademais, as 

poucas superfícies de vedações aparentes nas fachadas, terão acabamento de pintura de 

tonalidade cinza claro. 
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Figura 17: Imagem com as especificações dos materiais. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 18: Fachada frontal Rua dos Tupinambás. Fonte: PBH - SIURBE 
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No material enviado, o relatório fotográfico apresenta algumas imagens externas e internas dos 

dois blocos originais a serem regularizados. 

 

Figura 19: Fotos 01 e 02: Vista geral das fachadas. / Data: 20.04.2022 / Fonte: Arq. Enara Paiva CAU A520519. 

 

Figura 20: Fotos 03 e 04: Passeio da edificação / Data: 20.04.2022 / Fonte: Arq. Enara Paiva CAU A520519. 
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Figura 21: Foto 05, fachada bloco 02 e foto 06, fachada bloco 01/ Data: 20.04.2022. 
Fonte: Arq. Enara Paiva CAU A520519. 

 

Figura 22: Fotos 07 e 08 do hall principal do térreo (bloco 01) / Data: 20.04.2022. 
Fonte: Arq. Enara Paiva CAU A520519. 

 

 

 Figura 23: Fotos 09 e 10 das áreas comuns do pátio externo do bloco 02. / Data: 20.04.2022. 
Fonte: Arq. Enara Paiva CAU A520519. 
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Figura 24: Fotos 11 e 12 do hall terceiro pavimento do bloco 01. / Data: 20.04.2022. 
Fonte: Arq. Enara Paiva CAU A520519. 

 

 

Com o objetivo de analisar os impactos causados pela implantação dos acréscimos e propostas 

de reforma das edificações no Conjunto Urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel e sua 

integração com o entorno, foram enviadas imagens e foto inserção da proposta. 
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Figura 25: Imagem da fachada proposta, à esquerda bloco 02 e à direita bloco 01. Fonte: PBH - SIURBE 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 26: Imagem do pátio interno da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
 
 

 
 

 
 

DocuSign Envelope ID: B0ED64C3-26BC-4105-9EC0-D631C3A569B2

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/


 fl. 17 de 24 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 
 

Figura 27: Imagem atual das fachadas dos dois blocos à esquerda. Fonte: PBH - SIURBE. 
 
 

 
 

Figura 28: Imagem da proposta de reforma para as fachadas dos dois blocos à esquerda. Fonte: PBH - SIURBE. 
 
 

 
 

Figura 29: Imagem das edificações da Rua dos Tupinambás com a inserção da edificação proposta. 
 Fonte: PBH - SIURBE. 
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Figura 30: Imagem das áreas de convívio dos dois blocos. Fonte: PBH - SIURBE 

 
 

 
 

Figura 31: Imagem das áreas de convívio dos dois blocos. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 32: Imagem das áreas de acesso à edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
 

 
 

Figura 33: Imagem das áreas de acesso à edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
 

 
 

Figura 34: Imagem das áreas de acesso à edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 35: Imagem do pátio interno. Fonte: PBH - SIURBE 
 
 

 
 

Figura 36: Imagem do pátio interno. Fonte: PBH - SIURBE 

 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: B0ED64C3-26BC-4105-9EC0-D631C3A569B2

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/


 fl. 21 de 24 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 
 

Figura 37: Imagem interna da circulação da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
 
 

 
 

Figura 38: Imagem dos espaços internos da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
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4- ANÁLISE DO PROJETO 

 
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o 

local: 

1) Limite altimétrico: Tanto na regularização das edificações quanto na proposta de 

acréscimos, a altimetria ultrapassa os 14 metros previstos pelo CDPCM-BH; 

 

O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 

1) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem protegido; 

2) Vedado o uso de bandeja; 

3) Refletividade dos vidros: vidros incolores, não reflexivos. 

 

Tanto o cenário atual das edificações em estudo quanto o uso residencial do entorno imediato, 

implicam em fluxo intenso e contínuo/constante de veículos e pedestres, com uma sequência 

bastante hostil para quem circula pela Rua dos Tupinambás, interferindo diretamente na relação 

de pertencimento de moradores e frequentadores da região. Vale ressaltar que este comércio, 

contribui também para um ambiente inseguro e degradado, em especial nos períodos fora do 

horário comercial. O uso atual destaca-se pelo conflito entre automóveis x transeuntes, 

prejudicando a utilização dos espaços públicos. A proposta apresenta uma permeabilidade urbana 

que ocorre pela quase totalidade da testada dos lotes: ao relocar o acesso de veículos para a 

extremidade leste, foi possível desenvolver dois acessos complementares ao criar térreos 

acessíveis e diretamente da calçada. Nesta porção da edificação, além das áreas de serviço 

essenciais, se localizam as principais áreas de convívio e uso público – Área de Fruição Urbana - 

incluindo o pátio que concentra a biblioteca, o auditório, o bar e o restaurante. Esta proposição da 

extensão da área de fruição voltada para a Rua dos Tupinambás privilegia a circulação e 

permanência de pedestres, requalifica o entorno, pela substituição da sua volumetria pesada por 

uma nova proposta de espaços fluidos ajardinados, promovendo dinamismo, mais segurança e 

ampliando a conexão da quadra com o espaço urbano.  

 

A solução arquitetônica, além de procurar estabelecer melhor relação com o espaço público, por 

meio do tratamento de fachadas, da permeabilidade urbana, promove a unidade do conjunto e o 

fortalecimento da visibilidade da instituição na paisagem urbana.  

 

A DPCA levantou pontos que devem ser considerados na apreciação deste relatório, quais sejam: 

 

● Os projetos dos blocos originais foram aprovados em 1953 e 1976, porém sem baixa de 

construção, sendo objetos de regularização neste processo; 
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● Os dois blocos foram construídos anteriores à proteção do conjunto com altimetria superior 

a estabelecida pelo CDPCM-BH para o local; 

● As intervenções das fachadas criam uma unidade visual para a edificação e  fortalecem a 

“troca” com o espaço público por meio dos acessos propostos; 

● O conceito de Fachada Ativa potencializa a utilização do espaço público, busca revitalizar 

e requalificar o local a partir de usos diversos, horários de funcionamento e circulação 

distintos; 

● Os acréscimos propostos os volumes das caixas d’água dos dois blocos e os dois 

pavimentos no anexo do bloco 02 extrapolam o limite altimétrico estabelecido pelo 

conjunto protegido; 

● A presença da vegetação nos pátios internos e nas áreas de convívio funciona como 

importante elemento, que contribui para suavizar os possíveis impactos causados pelo 

empreendimento, trazendo o componente natural à arquitetura.  

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, a Diretoria considera o projeto passível de aprovação, não cabendo aplicação 

de medida compensatória, uma vez que o volume final proposto para edificação e a solução 

arquitetônica prevista não implicam em impactos adicionais ao Conjunto Urbano, apesar de não 

atender a diretriz de altimetria prevista pelo CDPCM-BH. Além disso, a proposta contribui para 

requalificação do espaço público. 

 

Recomendamos que as propostas paisagísticas das áreas comuns de convívio e pátios, 

apresentadas no projeto e nas imagens, sejam garantidas na implantação e incorporação do 

empreendimento. Que a presença da vegetação seja realmente um elemento de intervenção e 

requalificação do espaço, agindo em harmonia e destaque, suavizando e amenizando a 

implantação da edificação.  

 

Ressaltamos também a importância da preservação dos desenhos dos passeios em pedra 

portuguesa e sugerimos que os trechos de todo o passeio que apresentarem peças soltas e 

buracos sejam reintegrados.  

 

Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico e a documentação 

protocolizada nesta Diretoria para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH. 
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Belo Horizonte, 09 de setembro de 2022. 

 

 

 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 
 
 

DocuSign Envelope ID: B0ED64C3-26BC-4105-9EC0-D631C3A569B2


		2022-09-12T05:11:47-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




