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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE AO PEDIDO DE REVISÃO DO GRAU DE PROTEÇÃO DO IMÓVEL 

LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, 1743, PERTENCENTE AO CONJUNTO EM ESTUDO BAIRRO DE 

LOURDES.  
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em 26/05/2022, sob protocolo nº 184/2022, o proprietário do imóvel com processo aberto de 
tombamento, localizado na Rua São Paulo, nº 1743, solicitou, dentre outras coisas, a revisão do 
grau de proteção do imóvel em questão. 

Trata-se de uma tipologia residencial, geminada, em estilo art-decó. O terreno do imóvel possui 
área de 300 m2 e cada metade da edificação ocupa 150 m2, os nº 1743 e o 1747. Segundo o 
proprietário do imóvel de nº 1743, a edificação apresenta volumetria reduzida e não se destaca na 
paisagem local. Segundo o requerimento entregue, “Os projetos datam de 1936 e foram 
elaborados pelo construtor J.J. Pinto de (Resende?), sendo proprietário Henrique Patron. Os quatro 
proprietários atuais da metade do imóvel, Rua São Paulo 1.747, são herdeiros de segunda ou 
terceira geração do proprietário informado no projeto original e atualmente residem na cidade de 
São Paulo”.  
 

 

Vista aérea da edificação, marcada em vermelho. Fonte: Google Earth 
 

O bem em questão possui processo de tombamento aberto, nº 01.129650.14.39, segundo 
Deliberação nº 113/2014 do CDPCM-BH. 
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Mapeamento cultural. Em verde Registro Documental entregue, bege Registro Documental solicitado, vermelho 
Processo de Tombamento aberto e preto Tombado. Fonte: DPCA 

Conforme apontado pelo proprietário, o imóvel foi invadido e depredado e ambas as edificações 
(nº 1.743 e 1.747) estão sem janelas e portas. Além disso, foram roubadas todas as torneiras, 
interruptores, fiação elétrica e lustres. A fachada está parcialmente obstruída e cercada por grades 
e concertina. O proprietário do nº 1743 contratou um cão vigia, com o intuito de impedir nova 
invasão. A outra parte, de outro proprietário, está fechada, mas com muitos restos fecais na 
lateral direita, o que vem gerando reclamações constantes dos moradores do prédio vizinho. 
 

Assim, devido à singela volumetria e pelo fato de que existem diversos proprietários que não 
residem em Belo Horizonte, o que dificulta a apresentação conjunta à DPCA-FMC de propostas 
que se apliquem às duas edificações, o proprietário do nº 1743 solicita a revisão do grau de 
proteção para registro documental. 
 

ANÁLISE 

Em análise dos microfilmes, aparentemente não houve acréscimo de área construída em nenhuma 
das metades da edificação. Ao longo do tempo, alguns detalhes da fachada foram modificados, 
todas as janelas e portas foram substituídas, assim como grande parte do piso interno. Ainda 
persiste a escada interna, único acesso ao segundo andar da edificação.  
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Microfilme da edificação. Fonte: SUREG 

 

Vista da edificação à partir da esquina da Rua São Paulo com Av. Álvares Cabral. Fonte: SUREG 
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Vista parcial da fachada frontal. Fonte: DPCA. Data: 
05/05/2022 

 

Vista parcial interna da edificação de no1743. Fonte: 
DPCA. Data: 05/05/2022 

 

Vista parcial interna da edificação de 
no1743. Destaque escada de acesso 
ao segundo pavimento ainda com 
piso em taco. Fonte: DPCA. Data: 

05/05/2022 

 

Vista parcial interna da edificação de 
no1743, no segundo pavimento. 

Detalhe encontro da parede com o 
teto abaulado. Fonte: DPCA. Data: 

05/05/2022 

 

Vista parcial da lateral esquerda da 
edificação de no1743. Fonte: DPCA. 

Data: 05/05/2022 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da política de preservação de Belo Horizonte não trabalhar apenas com notoriedades, mas 
com ambiências em conjuntos urbanos protegidos, e valorizar a arquitetura vernacular, mais 
singela, a edificação em pauta se encontra num contexto eclético, onde convivem edificações de 
pequeno, médio e grande porte. A edificação não faz parte de um conjunto homogêneo e as 
edificações art-decó próximas, estão salpicadas em seu entorno. 

Além disso, curiosamente, o processo de tombamento se refere apenas ao nº 1743, o que 
acredita-se ser um erro, já que o tombamento só faz sentido no caso de ambas as edificações, por 
se tratar de uma edificação geminada. 
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Devido ao contexto em que o imóvel se encontra, às depredações e modificações já sofridas pelos 
imóveis, esta diretoria entende ser razoável a revisão do grau de proteção do imóvel. No entanto, 
caso seja mantido o grau de proteção de tombamento, acredita-se que seja necessário abrir um 
processo de tombamento também para o nº 1745. 

Diante do exposto, encaminhamos o material para análise do CDPCM/BH. 
 

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista – DPCA 

 
Letícia Dias Schirm 

Historiadora – DPCA 


