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PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA IMÓVEL SITUADO À RUA DA
BAHIA, 2200 (LOTE 001, QUARTEIRÃO 012, ZONA FISCAL 010), INSERIDO NO PERÍMETRO
DOS CONJUNTOS URBANOS RUA DA BAHIA E ADJACÊNCIAS E PRAÇA DA LIBERDADE E
ADJACÊNCIAS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente parecer analisa o pedido de reforma e adaptação de imóvel situado à Rua da Bahia
2200 (lote 001, quarteirão 012, zona fiscal 010), inserido no perímetro dos conjuntos urbanos Rua
da Bahia e adjacências e Praça da Liberdade e adjacências.

Trata-se de reforma de edificação existente com 12 pavimentos, sendo dois subsolos, com área
total de 4.103,00 m2, que encontra-se sem uso há alguns anos, já em estado de
semi-arruinamento. O projeto de reforma proposto consiste na recuperação da estrutura existente
e no tratamento das fachadas.

O motivo de apreciação do projeto por este conselho embasa-se na pequena divergência
existente entre o volume do microfilme do projeto aprovado em 1976 e a estrutura hoje existente
no local, incorporada à proposta, particularmente em relação ao volume da caixa d’água, uma vez
que o imóvel excede a altimetria máxima do conjunto onde se insere, restrita a 10 metros para
novas edificações. É relevante ainda a diretriz prevista para a quadra em que se insere o imóvel,
que por estar lindeira à Praça da Liberdade, prevê que 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.

De acordo com o relatório encaminhado pela DPCA/FMC, o imóvel situado à Rua da Bahia nº
2200 está submetido ainda às seguintes diretrizes definidas pelo CDPCM-BH:

- 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;
- Os vidros utilizados nas fachadas devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze por

cento) de índice de refletividade e ser incolores.

ANÁLISE

Este parecer técnico tem como objetivo embasar a decisão do CDPCM-BH quanto à aprovação de
projeto de reforma de edificação que abrigará atividade hoteleira, tendo em vista que a proposta
não atende à diretriz altimétrica de proteção estabelecido pelo conjunto protegido e tendo em vista
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a sua proximidade a bens tombados, como a sede do Minas Tênis Clube, na sua contra-esquina,
os 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.

Inicialmente, para embasar esta análise, deve-se destacar que o projeto apresentado tem como
objetivo reformar e dar uso a imóvel urbano abandonado há anos, em estado de deterioração,
instalado em localização central privilegiada tanto do ponto de visto da infraestrutura urbana
instalada, quanto em relação à proximidade a uma diversidade de bens culturais da cidade.

Neste sentido, destaca-se que a iniciativa vai de encontro aos princípios pactuados no Plano
Diretor de Belo Horizonte, no que diz respeito ao uso eficiente e sustentável do solo e da
densidade urbana. Mais que isso, a requalificação do imóvel, contribui para a melhoria da
ambiência urbana, e ao incorporar o conceito de fachada ativa e incorporar ao nível da calçada
recuos para receber jardins nas faces voltadas para as ruas da Bahia e Antônio Aleixo, corrobora
para a apropriação dos espaços públicos tornando-os mais qualificados e seguros.

Tratada a perspectiva urbanística, passa-se à análise da volumetria proposta. O projeto em
análise propõe a manutenção da volumetria da edificação conforme hoje existente, à exceção de
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, bem como a
adoção de recuos nos alinhamentos do lote para viabilizar áreas ajardinadas junto às ruas da
Bahia e Professor Antônio Aleixo. Considera-se que ambas as medidas foram adotadas visando a
melhoria da qualidade da edificação (ambiência e sustentabilidade), e ademais, entende-se que
as alterações propostas são pouco significativas em relação ao volume já aprovado e com baixa,
sem implicar em impacto negativo na paisagem.

Quanto ao tratamento da envoltória da edificação, o material apresentado pelo requerente
considera a escolha de materiais e cores que buscam harmonizar com o entorno, bem como
contribuir para a eficiência dos sistemas de iluminação e climatização do edifício. O resultado
apresentado qualifica as fachadas em deterioração e apresenta uma composição de materiais que
não se sobressaem na paisagem, pelo contrário, valoriza os recuos e avanços dos volumes da
edificação, alcançando um resultado exitoso.

Entre os materiais escolhidos, estão o ecogranito, a presença de brises verticais em amadeirado
claro, com fundo de alvenaria pintada na cor preto fosco, que conforme descreve o arquiteto,
fazendo alusão aos elementos característicos das edificações do estilo Art Deco, mas deixando
evidente a contemporaneidade da obra. Destaque para os vidros que, segundo o parecer da
DCPA/FMC apresentam reflexividade superior à permitida pela diretriz dos conjuntos (limite
máximo de 14%). Todavia, estes encontram-se cobertos por uma tela de proteção solar perfurada
a laser e tensionada para conter o excesso de insolação nos quartos, que garante a maior
opacidade das áreas envidraçadas.
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CONCLUSÃO E VOTO

Como apresentado neste parecer, o projeto de reforma para o imóvel situado à Rua da Bahia,
2200, ora em análise, contribui para a valorização dos conjuntos urbanos em que se insere, ao
recuperar edificação abandonada contribuindo para a vivacidade e o potencial cultural local, e ao
incorporar qualidade arquitetônica e urbanística nas soluções de projeto que consideram a relação
com a paisagem urbana, com as edificações vizinhas e com os espaços públicos em seu entorno.

Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2022.

Laura Rennó Tenenwurcel
Arquiteta e Urbanista / SMPU
Conselheira Suplente do CDPCM-BH
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