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ANÁLISE DE PROJETO DE REFORMA COM ACRÉSCIMO NO BEM CULTURAL SITUADO NA 
AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 2109 – BARRO PRETO – INSTITUTO SÃO RAFAEL, 
PRETENCENTE AO CONJUNTO URBANO AVENIDA BARBACENA – GRANDES 
EQUIPAMENTOS.  
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em 02/06/2022 foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/DPCA, 

via e-mail do protocolo, proposta de reforma com acréscimo para o bem cultural tombado situado 

na Avenida Augusto de Lima, 2109 – Barro Preto – Instituto São Rafael, pertencente ao Conjunto 

Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos.  

A edificação tombada foi pelo Conselho em 20 de novembro de 2013, através da 

Deliberação n.º 136/2013, do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte/CDPCM-BH. 

 

 

Vista aérea com a localização do instituto. Fonte: Googlemaps 

 

SOBRE O BEM CULTURAL 
 

Pertencente ao perímetro do Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos, 

este bem cultural é constituído por várias edificações que abrigam a Escola Estadual Instituto São 

Rafael.  
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Os prédios mais antigos que compõem o conjunto das edificações foram erguidos pela 

Comissão Construtora da Nova Capital entre 1894 e 1895 para abrigar a Hospedaria dos 

Imigrantes. As demais edificações foram construídas em etapas, tendo o complexo arquitetônico 

sido concluído no ano de 1926.  

 

 

Foto da edificação principal. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

Em sua trajetória histórica, o complexo arquitetônico teve seu espaço utilizado por diversas 

instituições de caráter público, além da Hospedaria dos Imigrantes / 1894 – 1926. No período 

compreendido entre 1921-1922, funcionou como alojamento provisório das Brigadas do Exército 

durante o período de construção dos prédios do 12º Batalhão de Infantaria. As edificações foram 

usadas também como Abrigo de Menores Afonso de Moraes, sede do Primeiro Juizado de Menores 

da Capital / 1927-1937. Entre 1940 a 1957, o complexo abrigou a Escola de Aprendizes e Artífices 

de Minas Gerais. E, finalmente, a partir de 1958, o complexo transformou-se em sede da Escola 

Estadual Instituto São Rafael, que tem como finalidade básica educar os deficientes visuais de 

Minas Gerais.  

Com a expansão do processo de inclusão dos alunos deficientes na escola regular, as 

atividades do São Rafael voltaram-se para a educação, reabilitação e capacitação de professores e 

estagiários de outras escolas, atendimento ao público em geral e produção de material didático. 

Construído ao longo do tempo, o Instituto divide-se em: bloco administrativo, bloco das 

hospedarias, prédio “novo” e prédios de apoio.  



 fl. 3 de 12 

Rua Professor Estevão Pinto, 601 - Serra – CEP: 30.220-060 
Belo Horizonte – MG 

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

 

Como diretrizes de proteção estabelecidas pelo Conselho quando da proteção do Instituto, 

destaca-se o indicativo da elaboração de um Plano Diretor “O Plano Diretor deverá prever as 

necessidades de novas construções e parâmetros urbanísticos para executá-las, tais como, altura 

máxima das novas edificações e afastamento mínimo em relação aos blocos que a DIPC sugere 

que sejam protegidos com tombamento específico quais sejam: o bloco administrativo, os dois 

blocos da hospedaria e o muro das fachadas.” 

As edificações instaladas no complexo, cada uma em um nível e em uma área do lote 

perdem um pouco da leitura em virtude das rampas cobertas de comunicação entre os blocos, 

necessárias para melhor circulação dos usuários.  

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
 

O material apresentado é composto de memorial descritivo, levantamento arquitetônico, 

diagnóstico, mapeamento de danos e proposta de intervenção. 

O diagnóstico apresentado juntamente com o mapeamento de danos detalha patologias 

nas edificações entre elas alvenarias com infiltrações causadas por umidade ascendente 

(proveniente do solo e fundações), infiltrações por umidade descendente (proveniente do telhado), 

degradação do reboco em virtude de utilização de massa acrílica sobre o reboco e necessidade de 

substituição de algumas portas tipo prancheta. 

A proposta prevê a restauração das edificações do complexo, com resolução das patologias 

apresentadas além de adequações dos pisos para melhor circulação dos usuários do espaço, 

adequação da drenagem das áreas livres da escola e adequações da NBR9050, principalmente das 

rampas entre os blocos, além de uma nova área de quadra, com cobertura.  

Diversos trechos do muro que contornam todo o perímetro do terreno, em tijolos maciços, 

apresentam avarias e desfigurações onde se destacam: trincas, abatimentos, inclinações, 

acréscimos incompatíveis, infiltrações nas redes de entrada de água, perdas de componentes e 

revestimento de reboco liso. A proposta prevê a recuperação destes muros protegidos bem como 

um acréscimo de 46 centímetros em sua altura em parte do muro voltado para as ruas Uberaba e 

dos Guajajaras uma vez que em relação ao passeio ele possui pouca altura e são relatadas casos 

furtos na escola cujo acesso de invasores se deu por este trecho do muro.  
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Vista da esquina da rua Uberaba com dos Guajajaras. Fonte: DPCA 2016 

 

Elevação com a proposta da ampliação do muro. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

As edificações recentemente tiveram seu projeto de prevenção e combate a incêndio 

aprovado pela DPCA e, após revisão, verificou-se a necessidade da implantação de reservatório 

cilíndrico com altura de 7,5 metros a ser instalado em uma área central livre no centro da quadra e 

próximo a edifício vizinho com altura superior às edificações do complexo. 

A grande demanda da instituição é a instalação de um pátio coberto que serviria tanto para 

reunião de alunos durante os intervalos das aulas em períodos de chuva como para práticas 

esportivas. O projeto apresentado prevê a instalação de ginásio com dimensões de 22 por 16 

metros, cobertura metálica com altura máxima de 8 metros e fechamento em tela. Este ginásio 

seria implantado no miolo da quadra, distante cerca de 35 metros da Avenida Augusto de Lima e 
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com afastamento inferior a 5 metros em relação ao bem protegido, o único local livre do terreno e 

atualmente sem uso. O ginásio possui cerca de 2 metros de altura superior à edificação principal 

protegida e 1,5 metros a menos que o prédio da antiga hospedaria. 

A rampa de acesso ao segundo pavimento do bloco 2 será removida e inteiramente 

adaptada, em estrutura mais leve, metálica. A comunicação entre o bloco 2 e o bloco 3 será 

através de passarela, em nível.  
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Rampa do bloco 2 que será removida e adequada, em estrutura mais leve. Fonte: DPCA 

 

Rampa do bloco 2 que será removida e adequada, em estrutura mais leve. Fonte: DPCA 
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Vista da rampa a ser implantada. Fonte: Material fornecido pelo requerente 

 

As foto-inserções apresentadas informam que o ginásio pouco ou quase nada será 

visualizado da avenida tendo em vista seu afastamento em relação à via e pelo fato de, este 

afastamento ser composto de horta e árvores.  

O reservatório de agua será visualizado apenas na esquina das ruas dos Guajajaras e 

Uberaba, mesmo trecho que se prevê o alteamento do muro protegido. 

A substituição da rampa hoje existente e bastante impactante por outra, metálica e mais 

leve propiciará melhor leitura da edificação protegida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trata-se projeto de restauração que prevê alterações e acréscimos de forma a permitir 

melhor ocupação da Instituição. A DPCA entende que as propostas apresentadas são passíveis de 

aprovação, principalmente por melhor proporcionar o uso do bem protegido, entendendo que para 

futuras intervenções é imprescindível a elaboração de um Plano Diretor. Entendemos, ainda, que 

as áreas livres do lote, principalmente as adjacentes às rampas e áreas de circulação deverão ser 

objeto de paisagismo, de forma a minimizar parte do impacto produzido pelas rampas já existentes 

e as a serem adequadas. 

Desta forma, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do Conselho. 

 
 

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2022 
 
 
 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta e urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 
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