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PARECER TÉCNICO 

 

Análise e deliberação sobre Dossiê de Tombamento de bem cultural situado à Rua Bernardo 

Guimarães, 3032/3038, Barro Preto, processo administrativo nº 01-131043-07-00, apenso ao 

Processo nº 01.181117.09.48 (lote 001A, quarteirão 045, Seção Urbana Décima Segunda) 

pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos.   

 

HISTÓRICO: 

O Dossiê de Tombamento, referente ao imóvel residencial localizado na Rua Bernardo Guimarães, 

3032/3038, Barro Preto (lote 001A, quarteirão 045, Seção Urbana Décima Segunda) foi elaborado 

pela engenheira Maria Helena de Rezende Costa e pela historiadora Letícia Dias Schirm, 

integrantes da equipe técnica da diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo Público, a partir de 

informações fornecidas pela equipe da Balsa Arquitetura, composta pela arquiteta Sarah Floresta 

Leal, pelo arquiteto Paulo Augusto de Carvalho Campos, a arquiteta Clara Arnaut Kraiser e pela 

estagiária Tereza Gouveia. As informações contidas neste Dossiê subsidiaram o presente parecer 

técnico.  

Em 2009, o bem cultural aqui analisado foi listado no inventário do Conjunto Urbano Avenida 

Barbacena - Grandes Equipamentos, por apresentar valores relevantes que o qualificava para 

proteção por tombamento. A indicação, constante no processo nº 01.181117.09.48, foi aprovada 

pelo CDPCM-BH, através da deliberação nº105/2009, publicada no Diário Oficial do 

Município/DOM em 16 de dezembro de 2009. Os proprietários, interessados na proteção do 

imóvel, solicitaram em fevereiro de 2017, a celeridade do processo de tombamento. Em 23 de 

agosto de 2022, os proprietários reiteraram a solicitação de celeridade e encaminharam à DPCA 

um material produzido pela Barca Arquitetura.  

De posse desse material, a equipe técnica da DPCA elaborou um extenso dossiê registrado através 

do processo nº 01-131043-07-00, apenso ao Processo nº 01.181117.09.48, relativo ao Conjunto 

Urbano Avenida Barbacena - Grandes Equipamentos. As análises contidas no dossiê visam 

corroborar com as diretrizes fundamentais de proteção pertinentes ao município de Belo Horizonte. 

O bem cultural em análise é composto, na verdade, de duas casas geminadas que correspondem 

aos números 3032 e 3038 da rua Bernardo Guimarães. O imóvel de número 3038 abriga atualmente 

uma empresa fornecedora de máquinas copiadoras, impressoras e scanners. O imóvel de número 

3032, localizado na esquina da rua Paracatu, abriga um ateliê de Luthieria, voltado para a produção 

artesanal de instrumentos musicais de corda. 

 



ANÁLISE: 

O dossiê de tombamento, amparado pelas diretrizes contidas nas cartas patrimoniais e nas obras 

de referência relativas à preservação do patrimônio, destaca não apenas os conceitos de patrimônio 

urbano, mas, principalmente, o valor dos conjuntos urbanos. Conceituados a partir de categorias 

como pedaço, mancha, trajeto e circuito, esses conjuntos urbanos, lidos pelas narrativas 

paisagísticas, seriam fragmentos de mundo, percebidos pelo corpo humano nas diferentes 

instâncias do caminhamento. Baseado nessa matriz teórica, o dossiê perpassa os diferentes 

momentos do bairro Barro Preto, onde se localiza o bem em análise. Percorre os diferentes 

momentos e dramas vivenciados pelo bairro, desde os primeiros tempos da implantação do plano 

de Aarão Reis, quando o Barro Preto se tornara local de coleta de material de construção para a 

nova capital e sua conseguinte transformação em bairro operário. Com o andar dos tempos, o Barro 

Preto passou a abrigar indústrias, grandes equipamentos e, inevitavelmente, muitas residências. 

Além do comércio pujante, o Barro Preto sediou hospitais, foi sede de paróquia, abrigou 

equipamentos de entretenimento e lazer e grandes equipamentos esportivos, estes últimos 

impulsionados pela maciça presença de imigrantes italianos no bairro. O Barro Preto ganharia, no 

decurso da primeira metade do século XX, novos espaços urbanos, como a Praça Raul Soares e 

grandes ícones paisagísticos como a Igreja de São Sebastião, o 12º Batalhão de Infantaria e, a partir 

de meados do século, o conjunto JK e o Fórum Lafaiete. A partir dos anos 1970, o Barro Preto 

presenciou a chegada da indústria da moda, que coincidiu com o processo de verticalização do 

bairro e a consequente perda de parte de seu casario. 

O bem cultural aqui apresentado se insere no quarteirão 045, limítrofe do Conjunto Urbano da 

Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos e lindeiro aos conjuntos Avenida do Contorno e 

Avenida Amazonas. Dentro desta grande área e atravessando o Barro Preto, a Avenida Augusto 

de Lima se tornou um divisor entre dois trechos distintos. A porção delimitada entre a Avenida 

Augusto de Lima e o Ribeirão Arrudas abrigou o bairro operário, a incipiente indústria da nova 

capital e, posteriormente o comércio. O lado oposto, delimitado pela Avenida Amazonas, foi 

ocupado por famílias de maior renda, consolidando sua feição residencial, apesar da presença dos 

grandes equipamentos. Este trecho, ainda preserva significativos exemplares de arquitetura 

residencial da primeira metade do século XX, protegidos por limites altimétricos e diretrizes 

especiais de projeto. Essas edificações são decorrentes de um comportamento eclético da 

arquitetura que, na primeira metade do século XX já se diversificava em relação à tradicional 

linguagem clássica e buscava inspiração em modelos europeus e americanos. Estes exemplares de 

arquitetura residencial se tornaram verdadeiros lócus de resistência em relação à nova estética 

modernista, inaugurada em Belo Horizonte com o conjunto da Pampulha no início dos anos 1940. 

Percebe-se atualmente que alguns desses exemplares de arquitetura residencial apresentam 

precário estado de conservação, muitas vezes provocado pela instalação de placas comerciais e 

adaptações improvisadas. Mesmo assim, a maior parte do casario ainda preserva sua volumetria 

original e grande parte de seus elementos decorativos originais. Grande parte desses imóveis estão 

com processo aberto de tombamento, sendo alguns já tombados. Esse fragmento de mundo que 

mantém uma relação dinâmica com seu limiar, ou seja, através de suas fronteiras porosas com as 

regiões vizinhas, desvela a necessidade de preservação do conjunto e reforça a relevância do Barro 

Preto enquanto lugar de memória e portador de uma identidade coletiva. 



O imóvel, situado à Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038 foi projetado em 1946 por João 

Boltshauser, arquiteto formado em 1933 pela Escola de Engenharia da Universidade de Minas 

Gerais. Ao longo de sua carreira, Boltshauser contribuiu para a fundação da Escola de Arquitetura 

da UFMG onde lecionou por vários anos, foi autor de vários projetos de arquitetura na capital 

mineira e publicou diversos livros a respeito da história da arquitetura e do urbanismo e que se 

tornaram referência dentro e fora da UFMG. O projeto foi encomendado pela senhora Maria 

Tibúrcio Henriques, e seu esposo, o engenheiro Innocencio Hollanda de Lima, avós da senhora 

Maria Cândida, atual proprietária do imóvel. O senhor Innocencio veio para Belo Horizonte a 

convite de Aarão Reis para integrar a equipe de desenvolvimento de projetos e construção da nova 

capital. Entretanto, o imóvel não foi construído para ser a residência do casal, mas destinado à 

locação como forma de investimento. 

O projeto, desenvolvido por Boltshauser na esquina das ruas Bernardo Guimarães e Paracatu se 

constitui, na verdade, em duas casas geminadas que correspondem aos números 3032 e 3038 da 

rua Bernardo Guimarães. Apesar de originalmente terem sido casas geminadas independentes com 

dois pavimentos, é possível perceber nas elevações desenhadas pelo arquiteto uma unidade formal 

com nítidas características da arquitetura Art Déco. Nas duas fachadas principais, voltadas para a 

rua Bernardo Guimarães e para a rua Paracatu parte do piso do segundo pavimento se projeta 

externamente em balanço, conformando volumes salientes apoiados por mísulas. Esses volumes 

foram dispostos nas extremidades de ambas as fachadas, criando uma composição marcadamente 

assimétrica. Essa assimetria dos elementos compositivos das fachadas representa uma das 

características mais significativas da arquitetura Art Déco, sobretudo em edificações de pequeno 

porte como a arquitetura residencial em questão. Frisos horizontais em relevo, outra característica 

relevante da arquitetura Art Déco, marcam o peitoril e a sobreverga das janelas, assim como a 

platibanda que esconde o telhado e a pequena platibanda escalonada sobre a entrada de veículos. 

Frisos verticais, aplicados nos volumes salientes de ambas as fachadas, se prolongam em altura e 

criam um alteamento das platibandas nesses pontos específicos, reforçando a feição assimétrica 

das fachadas. No projeto original, a argamassa de revestimento recebeu frisos em baixo relevo 

criando uma malha reticulada, à semelhança de um rusticado. Apesar dos imóveis já terem sofrido 

algumas intervenções, a maior parte dos elementos compositivos e decorativos foi preservada. 

As duas edificações geminadas foram concebidas a partir de uma grande planta em forma de “U”. 

Um eixo central divide as duas casas que originalmente apresentavam plantas rebatidas e quase 

idênticas. A cobertura original em telhas francesas era composta por oito águas de telhado, sendo 

duas delas as tacaniças correspondentes às pernas do “U”, voltadas para a parte posterior do terreno. 

Atualmente, o telhado original foi substituído por telhas de amianto com a mesma solução de 

caimento das águas, com exceção das tacaniças que desapareceram. O fundo do terreno de ambas 

as casas, que originalmente conformava uma área aberta, foi coberto por telhado de telhas 

metálicas.  

Internamente os dois imóveis sofreram intervenções, tanto na organização dos espaços quanto nos 

materiais de acabamento. No número 3032, a antiga entrada de veículos cedeu lugar a um cômodo 

edificado. O acesso de pedestres também foi alterado com a abertura de uma porta metálica ao 

lado da antiga varanda. Neste imóvel todos os pisos originais foram substituídos. No número 3038, 



a antiga varanda foi fechada com esquadrias, mas ainda mantém seu desenho original. Os pisos de 

tacos, existentes nas salas e nos quartos ainda se preserva. Os pisos das circulações e áreas 

molhadas foram substituídos. A maior parte das esquadrias originais de madeira de ambas as casas 

foram preservadas. É possível que algumas intervenções feitas nas fachadas sejam reversíveis, 

recuperando a solução original. 

Conforme o pensamento da DPCA, a proteção de conjuntos urbanos representa a valorização dos 

lugares de memória da cidade, neste caso o bairro Barro Preto que, através de seu patrimônio 

construído, ainda guarda parte significativa de sua identidade e de sua vida cotidiana da primeira 

metade do século XX. Apesar das intervenções sofridas, o bem cultural em questão ainda se 

configura como guardião de valores culturais, práticas construtivas e como parte integrante da 

identidade local e das relações sociais dos primeiros tempos do bairro.  

No Barro Preto percebemos a materialização de um imaginário, conformado, a princípio, por um 

referencial simbólico fruto da transposição de uma sintaxe arquitetônica composta em regiões 

estrangeiras. Esses modelos de arquitetura seriam fruto de uma dinâmica político-cultural sem 

precedentes na primeira metade do século XX, decorrente do (re)arranjo das relações 

internacionais no cenário político internacional. Esta proposta de tombamento, portanto, se torna 

parte integrante de um processo inconcluso, tão característico das narrativas paisagísticas e que 

perpassa pela primeira ocupação do território pelos povos originários, o assentamento do antigo 

Curral del Rei, sua transformação em um bairro de Belo Horizonte marcado pelo imaginário da 

sociedade americana e, por fim, sua preparação para o futuro. Dentro dessa narrativa paisagística 

se sedimenta a potencialidade do bem cultural em questão e sua vocação para ser reconhecido 

como patrimônio cultural da cidade. 

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme as considerações apresentadas no Dossiê de Tombamento, o bem cultural situado na 

Rua Bernardo Guimarães, 3032/3038, apesar das intervenções sofridas ao longo do tempo, ainda 

preserva seu valor arquitetônico e urbanístico, tão relevante para a preservação da memória da 

formação urbana não apenas do Barro Preto, mas de Belo Horizonte. A edificação Art Déco foi o 

resultado das ações de figuras notáveis da sociedade mineira. Além do arquiteto, seus antigos 

proprietários, o engenheiro Innocencio Hollanda de Lima e seu filho, o engenheiro Cândido 

Hollanda de Lima, respectivamente avô e pai da atual proprietária, foram homenageados pela 

administração pública e tiveram seus nomes adotados para ruas da capital. 

Assim sendo, concordamos com a DPCA em estabelecer o terceiro grau de proteção - tombamento 

- para o bem cultural analisado, de forma a garantir sua existência e a preservação das 

características do Conjunto Urbano no qual está inserido. Ressaltamos, entretanto, a necessidade 

de cumprimento das diretrizes de proteção e intervenção listadas no item 6 do Dossiê de 

Tombamento e que contemplam, entre outros temas, a visibilidade do bem, a manutenção das 

calçadas, as limitações relativas às intervenções de partido, volumetria, fachada, cobertura e 

elementos compositivos, uso de cores e texturas, preservação de portas, janelas e esquadrias 

originais, materiais de revestimento e acabamento e, sobretudo, os aspectos pertinentes à 



restauração, adequação ou intervenção que venham a ser necessárias ou pleiteadas para a 

edificação. 

Desta forma nos posicionamos de forma favorável ao tombamento do bem em questão. 

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Minas Gerais – IAB/MG 

 

 

 

 


