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Relatório sobre alteração de grau de proteção e demolição das edificações situadas nos lotes
008Y (Rua Anhanguera, 246 e 250 e Rua Pouso Alegre, 2000) e 009Y (Rua Pouso Alegre, 2014)
e construção do Centro de Saúde Horto nos lotes 007Y, 009Y, 010Y e 011Y pertencentes ao
Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 14 de dezembro de 2021 o Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), por meio do protocolo online
0544/2021, apresentou solicitação para nova construção nos lotes mencionados em epígrafe, sendo
que os lotes 007Y e 008Y 009Y abrigam três edificações inventariadas e com processo de tombamento aberto pelo CDPCM/BH no âmbito da proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza.
Essas edificações possuem endereços na Rua Anhanguera, 224 e Rua Anhanguera 234 (processo
de tombamento nº 01.033068.15.05); e na Rua Anhanguera 246/250 (processo de tombamento nº
01.033077.15.98), esquina com Pouso Alegre, 2000/ 2014 (processo de tombamento nº
01.037676.15.44).
Se trata de edificações situadas no “pedaço” denominado “Rua Pouso Alegre”, localizado na extremidade norte do Conjunto Urbano. O Conjunto Urbano Bairro de Santa Tereza, com cinco “pedaços”
mais expressivos, se destaca dos demais territórios da cidade por guardar uma ambiência e um rico
acervo arquitetônico que remete aos primeiros anos de ocupação da capital mineira
ANÁLISE
A nova construção objeto da proposta apresentada pela SMSA refere-se a um edifício destinado ao
Centro de Saúde Horto a ser implantado na parte de fundos dos citados lotes, sem aproveitamento
imediato das edificações existentes.
A proposta para o Centro de Saúde é de adoção de um projeto padronizado, desenvolvido pelo
Governo Federal cuja volumetria é pré-definida e cujas possibilidades de adaptação ao contexto
local são limitadas. Portanto, não se trata de um projeto desenvolvido especificamente para o terreno disponível, mas de solução padrão que, no entanto, atenderia às demandas funcionais apresentadas pelo município de Belo Horizonte. Segundo o material protocolado pela SMSA, o edifício
é assim descrito:
A Tipologia 2 (6ESF) é uma edificação construída à seco, em Light Steel frame,
com 2 pavimentos, estrutura em aço, paredes em placas cimentícias e de gesso
acartonado, telhado com telha metálica do tipo semi sanduiche com estrutura
metálica totalizando área total construída de 1.085m².
O projeto tem como escopo a construção e operação de 40 Centros de Saúde
no Município de Belo Horizonte. Após a construção a empresa continuará responsável pela operação e manutenção dos Centros de Saúde, pelo período de
20 anos, realizando os serviços de manutenção predial, instalações elétricas e
hidráulicas, portaria, jardinagem, limpeza, engenharia clínica (SMSA, PBH).

A implantação do novo CS Horto foi proposta na parte de fundos de um terreno composto por cinco
lotes, com frentes para as ruas Anhanguera e Pouso Alegre. A escolha do terreno foi justificada pela
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SMSA em decorrência da indisponibilidade de outro terreno com as dimensões necessárias,
considerando, ainda, que um dos lotes do terreno já abriga o atual Centro de Saúde Horto. Dessa
forma, o município desapropriou o terreno para a implantar o equipamento de saúde.
Mesmo considerando que a implantação será feita na parte de fundos do terreno, a demolição de
partes das edificações em processo de tombamento se mostrou necessária, uma vez que que o
projeto requer área um pouco superior à que está disponível na parte de fundo do terreno.
A análise inicial pela DPCA partiu da premissa de conciliar as necessidades de implantação do
Centro de Saúde e de preservação da paisagem e da ambiência do “Pedaço Pouso Alegre”.
A questão da paisagem e da ambiência, neste caso, teve um peso maior nas análises e orientações
passadas pela DPCA ao proponente, embora considerando a significância arquitetônica das casas
envolvidas, cuja arquitetura retrata processos de releituras de cunho popular de linguagens
arquitetônicas acadêmicas. A premissa de análise resultou numa proposta acordada com a SMSA
em que houve uma adaptação possível da implantação do Centro de Saúde visando a preservação
dos valores paisagísticos.
Contudo, a implantação da nova edificação foi feita de modo preservar ao máximo os exemplares
arquitetônicos, com o menor impacto possível na ambiência e na paisagem do conjunto. Nesse
sentido, diante da impossibilidade de manter todas as edificações em processo de tombamento,
procurou-se encontrar soluções que minimizassem as lacunas urbanas decorrentes da demolição.
A vistoria realizada pela DPCA no interior das edificações revelou grande deterioração, tanto da
parte material quanto da conformação espacial. Todas as casas sofreram intervenções irregulares
que resultaram na criação de cubículos sem ventilação e pés-direitos insuficientes. As casas
também apresentam sérios problemas de acessibilidade aos cômodos. Especialmente a casa na
esquina de ruas Anhanguera e Pouso Alegre apresenta vários problemas de conservação, tendo
sido removidas algumas de suas esquadrias, forros e alvenarias. O seu telhado apresenta risco de
desabamento. A permanência desse exemplar também demandaria obras consistentes de
restauração, com previsão de soluções custosas de acessibilidade. A DPCA não encontrou nenhum
projeto dessa casa nos arquivos municipais.
Por outro lado, a implantação dessa casa de esquina se mostra interessante em termos
paisagísticos. O seu corpo único e contínuo implantado junto das testadas do lote reforça a
continuidade dos volumes construídos ao longo das ruas Anhanguera e Pouso Alegre. Embora
apresente essas características, a permanência dessa casa inviabilizaria a implantação adequada
do novo Centro de Saúde, dada a necessidade de um espaço de “respiro” na lateral da nova
edificação. A DPCA optou, então, por indicar a sua demolição cancelando o processo de
tombamento aberto.
A primeira ideia estudada pela DPCA em acordo com os requerentes considerou a manutenção
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apenas as fachadas voltadas para os logradouros, demolindo-se a volumetria. Essa primeira ideia
atenderia ao objetivo de não propiciar a formação de lacuna urbana, mas poderia ser entendida
com os inconvenientes de uma “preservação de fachada” e, portanto, foi descartada, optando-se
por outra solução de recomposição do vazio na paisagem.
A secunda ideia desenvolvida pela DPCA em acordo com a SMSA mantém a restauração apenas
das duas casas da Rua anhanguera, de números 224 e 234. No local da casa de esquina seria
criado um espaço arborizado e ajardinado de fruição, com fechamento controlado em relação ao
Centro de Saúde e em relação aos logradouros. O gradil nos alinhamentos que contornaria o espaço
possuiria embasamento escalonado em pedra que remeteria ao barrado existente nas casas
lindeiras. A parte superior desse embasamento receberia grade permeável com trama formada por
barras verticais. Esse fechamento, assim como a arborização prevista no espaço interno, cumpriria
o papel de fechar a lacuna resultante da demolição da casa, recompondo a harmonia da paisagem.
O acesso proposto ao novo edifício seria feito pela Rua Pouso Alegre, em razão dos usos previstos
na legislação municipal possíveis apenas nesse logradouro. A Pouso Alegre é mais larga e plana
que a Anhanguera, o que facilita o acesso dos usuários. Os terrenos possuem declives significativos
em direção à Rua Pouso Alegre, razão pela qual a implantação da nova edificação implicará em
desaterro significativo para nivelamento do terreno, devendo ser criado um muro de contenção com
altura de até 4,35 metros, contornando as laterais e fundos da nova edificação.

2000/ 2014

246/ 250

234
224

Situação dos lotes com a representação em hachurado as edificações em processo de tombamento.
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Perspectivas da edificação do projeto padrão a ser implantado na parte de fundos dos lotes.

Implantação da proposta no terreno
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Inserções fotográficas da proposta – vista aérea.
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Na fotografia da esquerda, inserção a partir da Rua Pouso Alegre. Na inserção da direita, vê-se o
plano de implantação bem abaixo das casas protegidas, ao fundo .

Vista da praça de lazer criada,
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O mapeamento abaixo indica os limites do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. O círculo verde
indica a localização das edificações em análise. O mapa apresenta os cinco principais pedaços que
se formam ao longo dos trajetos referenciais e das ambiências de grande representatividade do
conjunto urbano protegido.
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Os quadrados nas cores laranja e vermelho representam, respectivamente, as edificações indicadas
para tombamento e aquelas em processo de tombamento na época do estudo de proteção do
conjunto. Os quadrados verdes representam as edificações indicadas no segundo grau de proteção,
registro documental. Fonte: Dossiê de tombamento Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, pg. 96,
DPCA, 2015.

Em temos da proteção cultural, a proposta considera a preservação das casas situadas na Rua
Anhanguera, 224 e Anhanguera, 234 (lote 007Y), com remoção de acréscimos irregulares e precários existentes nos fundos do lote, além da remoção de parte de suas volumetrias projetadas, correspondentes aos cômodos de fundos.
Está prevista a demolição integral da edificação situada no lote 008Y (Rua Anhanguera, 246 e 250
e Rua Pouso Alegre, 2000) e no lote 009Y (Rua Pouso Alegre, 2014), mostrada nas fotografias a
seguir. No local será criada uma praça com áreas verdes de estar e fruição, fechada com gradil nos
alinhamentos com ruas Pouso alegre e Anhanguera.
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Casa dos lotes 008Y e 009Y - Fachada Rua Anhanguera (com proposta de demolição).

Casa dos lotes 008Y e 009Y – Fachada Rua Pouso Alegre (com proposta de demolição).

As fotografias a seguir retratam a situação atual da casa a ser demolida, que apresenta-se com
intervenções tais como a remoção de esquadrias, desmoronamento de telhado, entre outras.

Levantamento fotográfico da casa situada nos lotes 008Y e 009Y, a ser demolida.
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Levantamento fotográfico da casa situada nos lotes 008Y e 009Y, a ser demolida.
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As casas da Rua Anhanguera números 224 e 234 são atualmente utilizadas de forma precária pelo
Centro de Saúde Horto. Não serão incorporadas ao projeto, devendo ser restauradas e adaptadas
num segundo momento, recebendo destinação compatível com a sua preservação.

Rua Anhanguera, 224 - Fotografia Google, 2021.

Primeiro e segundo projetos da casa da Rua Anhanguera, 22, 1955 - Fonte: PBH.
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Figura 6: Fachada Rua Anhanguera, 234.

Figura 7: Projeto de Levantamento da Rua Anhanguera, 234.

A edificação da Rua Anhanguera, 224 possui projetos de modificação datados de 1955, realizados
para o proprietário Eduardo Biagioni Filho e assinados pelo Engenheiro Joaquim Ribeiro de Abreu.
A edificação de número 234 foi provavelmente construída para o mesmo proprietário, com projeto
do mesmo engenheiro. Ambas as cases vinculam-se a um ecletismo onde se misturam elementos
dos estilos do art déco e do modernismo, agregando também elementos que remetem ao neocolonial, como o embasamento em pedras e a chaminé estilizada. Essa mistura de linguagens, como já
foi contextualizado no dossiê do Conjunto Urbano, compõe, no entanto, uma ambiência harmônica
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de valor relevante que exemplifica a apropriação e a ressignificação das linguagens arquitetônicas
pelos construtores que produziram a partir de uma cultura não acadêmica.
A figura a seguir refere-se à vista aérea dos terrenos e as plantas das casas com sobreposição das
construções existentes. Os polígonos amarelos referem-se às casas a serem preservadas parcialmente, cujos projetos de modificação são datados de 1955. Essas casas seriam mantidas em processo de tombamento.
Os polígonos em vermelho tracejado referem-se às demolições previstas. Outras edificações no
fundo dos lotes são barracões rudimentares sem interesse para preservação.

Esquema elaborado pela DPCA para este relatório indicando as partes a serem demolidas e
preservadas. A parte em verde corresponde à situação da nova edificação do Centro de Saúde.
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Rua Anhanguera, 234

Rua Anhanguera, 224

Esquema elaborado pela DPCA indicando as plantas de 1955 das casas a serem tombadas da Rua
Anhanguera, 224 e 234, com delimitação da parte das volumetrias a serem suprimidas de modo a
viabilizar a implantação do novo Centro de Saúde Horto.

Em síntese, a solicitação da SMSA apresentada ao CDPCM/BH prevê:
1. Aprovação da construção do projeto padrão do Centro de Saúde Horto, considerando os
níveis de implantação apresentados, incluindo a realização do projeto paisagístico completo
da praça que será fechada com gradil sobre embasamento em pedra e escalonado;
2. Cancelamento dos processos de tombamento da casa situada nos lotes 008Y e 009Y, ou
seja, Rua Anhanguera 246/250 (processo de tombamento nº 01.033077.15.98), e Rua
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Pouso Alegre, 2000/ 2014 (processo de tombamento nº 01.037676.15.44), (esquina de Rua
anhanguera e Pouso Alegre), autorizando a demolição da casa;
3. A demolição da parte de fundos das casas da Rua Anhanguera, 224 e Rua Anhanguera,
234. Essas casas deverão ser objeto de projetos de restauração e adaptação com tratamento das fachadas, da cobertura e remanejamento da parte interna.
A DPCA realizou diversas reuniões com a SMSA e com os proponentes no sentido de encontrar
soluções que atendessem à necessidade de construção do novo Centro de Saúde padronizado,
necessário para garantir o direito social da população à saúde, entendendo que a solução de implantação deveria ser tal não causasse grande impacto na paisagem cultural do Conjunto Urbano,
referência do patrimônio cultural belorizontino e importante materialização do direito à cultura.
Nesse sentido, a DPCA entendeu que a demolição da edificação da esquina e a recomposição da
lacuna urbana por meio do fechamento em grade sobre embasamento escalonado em pedra, assim
como a arborização do terreno, seriam estratégias aceitáveis para a mitigação do impacto da nova
edificação. Outro fator que amenizaria esse impacto é a cota proposta para o platô de implantação,
em nível bem inferior ao das casas da Rua Anhanguera a serem mantidas.
A permanência das casas da Rua Anhanguera garantiria a continuidade e a relação volumétrica
com as demais edificações do entorno, como a casa da Rua Anhanguera, 212, lindeira à casa de
número 224, também em processo de tombamento, mas não envolvida no empreendimento. Tal
conformação preserva a harmonia volumétrica da Rua Anhanguera, mantendo o caráter do seu
conjunto arquitetônico e da paisagem urbana.
Contudo a DPCA sugere que seja ajustada a posição do Abrigo de resíduos sólidos (ARS) e da
casa de bombas previstas para serem construídas próximas da fachada de fundos da Casa da Rua
Anhanguera, 224. Essa alteração visa evitar a demolição de uma parte maior da casa. Nesse sentido, a DPCA indica, neste relatório, a sugestão das partes a serem demolidas na parte de fundos
das duas casas. Ressalte-se, também, que no caso de aprovação da proposta, a baixa de construção do novo Centro de Saúde Horto ficaria vinculada à apresentação e implementação do projeto
de adaptação das casas, definindo-se destinação compatível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Isso posto, apresentamos anexo a este relatório, o material protococado sob nº 0544/2021, constante de formulários, relatórios do proponente, levantamento fotográfico, inserções fotográficas e
demais documentações para subsidiar o parecer e deliberação do CDPCM/BH.
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