RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA NOVO
USO NO IMÓVEL SITUAD À RUA DA BAHIA, 2200 (LOTE 001, QUARTEIRÃO 012, ZONA FISCAL
010), INSERIDO NO PRÍMETRO DOS CONJUNTOS URBANOS RUA DA BAHIA E ADJACÊNCIAS
E PRAÇA DA LIBERDADE E ADJACÊNCIAS

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 22/11/2021 foi aberto na DPCA o protocolo online 0497/21, contendo projeto de reforma,
elaborado pela Focus Arquitetura e Engenharia, para edificação situada à Rua da Bahia, nº 2200, Bairro
de Lourdes, (Lote 001, quarteirão 012, zona fiscal 010), inserida no perímetro dos Conjuntos Urbanos Rua
da Bahia e Adjacências e Praça da Liberdade e Adjacências.
Em resposta emitida em 30/12/2021 a DPCA fez algumas considerações, dentre elas alertou para
a necessidade de os responsáveis técnicos verificarem junto à SUREG qual seria a modalidade de
licenciamento, uma vez que o microfilme do projeto aprovado em 1976 não correspondia exatamente ao
que havia sido construído (particularmente em relação ao volume da caixa d’água). Neste sentido, seria
necessário verificar se a Baixa concedida em 1980 abrangia todo o imóvel, ou se seriam necessárias
novas regularizações. Essa informação também orientaria a DPCA sobre a necessidade de
encaminhamento ou não do projeto ao CDPCM-BH, uma vez que o lote está submetido a restrição
altimétrica.
Em resposta os interessados

informaram que foi solicitado parecer da SUREG e,

concomitantemente, abriram novo protocolo na DPCA (protocolo 0054/2022) para análise do projeto de
reforço estrutural da referida edificação. Considerando que as ações propostas não implicariam alteração
da volumetria, da área, ou de quaisquer premissas construtivas no imóvel existente, a DPCA aprovou o
projeto de reforço estrutural conforme ofício DPCA/EXTER nº 0067/2022.
Em 11/04/2022 o responsável técnico pelo projeto, Davidson Ferreira de Paiva, encaminhou email à DPCA informando que ainda havia divergências de entendimento na SUREG acerca da
abrangência do Habite-se da edificação, não havendo uma resposta definitiva. Neste sentido, ele solicitou
à DPCA que não aguardasse o parecer e submetesse o projeto ao Conselho.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos este Relatório Técnico à análise e deliberação do
CDPCM-BH.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

O imóvel situado à Rua da Bahia, 2200 está submetido às seguintes diretrizes definidas pelo
CDPCM-BH:
▪ Limite para altura máxima restrito a 10 metros;
▪ Recuperar as calçadas originais, em lajes de pedra ou em calçada portuguesa;
▪ Adotar afastamento mínimo de 5m em relação ao bem protegido localizado à Rua da Bahia, 2186;
▪ Quadras 914, 1210, 1541, 901, 1223, 1539, 1526, 1236, 640, 652, 665, 870, 1251, 1479, 1481, 1904,
1898 - Por estas quadras estarem lindeiras à Praça da Liberdade, área polarizadora do Conjunto Urbano,
qualquer nova edificação deverá considerar, além da altimetria estabelecida no mapeamento cultural,
estudo de visada, evitando que qualquer volume seja visto ou se sobressaia na paisagem da Praça da
Liberdade, considerando a referência do pedestre.
▪ Os vidros utilizados nas fachadas devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze por cento) de
índice de refletividade e ser incolores.

O balão vermelho indica a
localização do imóvel à Rua da
Bahia, 2200.
Fonte: Vista aérea do Google.
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Imóvel situado à Rua da Bahia,
2200, destacado em azul. No
entorno há diversos bens culturais
tombados pelo CDPCM-BH
Fonte: BHMap

3 – O PROJETO DE REFORMA
A edificação a ser reformada é um edifício vertical sem uso há alguns anos, já em estado de semiarruinamento, desenvolvido em doze pavimentos.

Microfilme do projeto
original, aprovado em
1976.
Planta do 3º e 4º
pavimentos
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Microfilme do projeto
original.
Corte.

Microfilme do projeto
original.
Fachada voltada para a
Rua Antônio Aleixo
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Vista da edificação a partir da Rua da Bahia.
Fonte: protocolo 0497/2021

Vista da edificação a partir da esquina das Ruas da
Bahia e Antônio Aleixo. Fonte: protocolo 0497/2021

Vista da edificação a partir da Rua da Bahia.
Nota-se o bem cultural lindeiro. Fonte: protocolo
0497/2021.

Vista aérea da edificação, mostrando sua relação com
o contexto edificado. Fonte: protocolo 0497/2021.
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Vista aérea da edificação, mostrando sua relação com
o contexto edificado. Fonte: protocolo 0497/2021.

Conforme indicado na documentação apresentada, o 2º Subsolo (nível 891,76) abrigará estacionamento,
áreas técnicas já existentes, depósito e abrigo de resíduos sólidos. O 1º subsolo (nível 895,06) terá
restaurante, sanitários, salas e áreas de apoio, com acesso pela Rua Professor Antônio Aleixo, onde
também ocorreria a entrada do estacionamento. Foram criados jardins nas áreas descobertas desses
níveis pois o prédio não possuía área permeável.
O 1º pavimento (nível 899,31) será destinado ao acesso principal à edificação, feito pela Rua da Bahia,
com áreas comuns, sanitários, academia, bar e restaurante. Como originalmente o prédio não contava
com acesso em nível neste pavimento (há 80cm de desnível do passeio), foi proposta uma plataforma
elevatória. Também foram previstos jardins em recuos da alvenaria junto às ruas da Bahia e Professor
Antônio Aleixo, melhorando a ambiência para o pedestre.
Do 2º ao 9º pavimentos (níveis 902,31 a 923,31), os andares contarão com quartos e áreas de apoio.
O 10º pavimento (nível 926,31) contará com áreas técnicas.
A cobertura (nível 929,41) receberá uma nova estrutura envolvendo o volume da casa de máquinas
existente. Com inclinação voltada para norte, e com altura mais elevada de forma a escapar ao
sombreamento da caixa d’água, ela irá receber as placas de aquecimento solar, apoiadas em suportes de
alumínio. Para que estas não fiquem aparentes foi proposta a demolição do beiral e da platibanda da laje
existente, e a criação de uma nova platibanda inclinada, em estrutura metálica leve. O restante do volume
será revestido com placas cimentícias.
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Acima: Vista do volume da casa de
máquinas na cobertura do edifício.
Ao lado: Maquete eletrônica do novo
volume encapsulando a casa de máquinas.

Conforme o Memorial Descritivo, a proposta arquitetônica se inspirou nos elementos estéticos vinculados
ao estilo Art Decó, marcantes tanto no bem tombado à Rua da Bahia, 2244 (Minas Tênis Clube), que faz
contra esquina com o edifício, quando no bem protegido à Rua da Bahia, 2020 (Centro Universitário
Metodista Izabela Hendrix).
No projeto, os arquitetos optaram pela retirada de quase todo pano de alvenarias das vedações externas,
sendo a trama estrutural visível revestida com textura Ecogranito. Os vãos serão vedados com esquadrias
tipo pele de vidro incolor com índice de refletividade de 15%.
Os volumes dos antigos sanitários, que avançavam no alinhamento, darão lugar a lajes técnicas
abrigando equipamentos de ar condicionado. Esses elementos serão revestidos com brises verticais
(modelo Fins, acabamento amadeirado claro), numa alusão aos elementos característicos das edificações
do estilo Art Deco, sendo a alvenaria de fundo pintada na cor preto fosco.
Para conter o excesso de insolação nos quartos foi proposta uma tela de proteção solar perfurada a laser
e tensionada (tela de proteção solar tensionada modelo Stripscreen, cor branca), cujas travas de fixação
na fachada ocorreriam a cada 3 níveis.
Conforme já mencionado, ao nível da calçada a edificação terá recuos no seu perímetro original para
receber jardins nas faces voltadas para as ruas da Bahia e Antônio Aleixo, melhorando a ambiência para
os pedestres. Além disso, ambas as vias contarão com acesso de publico à edificação, trazendo aspectos
de fachada ativa.
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nio

Foto-inserções da edificação vista a partir da Praça José Mendes Júnior. Fonte: Protocolo 0497/2021

Foto-inserção da edificação vista a partir da Rua da
Bahia. Fonte: Protocolo 0497/2021

Foto-inserção da edificação vista a partir da Rua
Professor Antônio Aleixo. Fonte: Protocolo
0497/2021
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de reforma apresentado incide sobre edificação abandonada há alguns anos, em estado de
semi-arruinamento, e propõe requalificá-la para um novo uso. A proposta arquitetônica mantém a
volumetria original do edifício, com alguns ajustes: - prevê um pequeno acréscimo de altura na cobertura
(submetida a restrição altimétrica), para a instalação de estrutura metálica de suporte para as placas de
aquecimento solar; - realiza recuos nos alinhamentos do lote para viabilizar áreas ajardinadas junto às
ruas da Bahia e Professor Antônio Aleixo.
No que se refere às diretrizes de projeto definidas para o local, a DPCA entende que o acréscimo de
altura no volume da casa de máquinas é pouco significativo. Nesse sentido, ele acarreta pouco impacto
adicional à ambiência. Além disso, o índice de refletividades dos vidros (15%) extrapola pouco o limite
definido pelo CDPCM-BH (em 14%), e sua percepção na paisagem será minimizada pelo uso da tela de
proteção solar.
O projeto possui qualidade arquitetônica, propondo um interessante diálogo com os exemplares do estilo
decó existentes nas imediações, além de resgatar para a cidade uma edificação que estava sem uso e já
bastante degradada. Nesse sentido, ele contribui para promover a ambiência local, marcada pela
presença de diversos bens culturais tombados no entorno imediato, como a sede do Minas Tênis Clube,
na sua contra-esquina, dos imóveis à Rua da Bahia, 2186 (lindeiro ao edifício), 2164, 2152, 2140, 2126 e
2100, além da própria Praça da Liberdade com os edifícios do Circuito Cultural. Dessa forma, a DPCA se
posiciona favoravelmente à aprovação do projeto.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos este relatório técnico à análise e deliberação do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 13/05/2022

Carolina Pereira Soares (79542-2)
Arquiteta e urbanista da DPCA/FMC

9

