
PARECER SOBRE ANÁLISE DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA LOTE DE IMÓVEL TOMBADO SITUADO 
NA AVENIDA DOS ANDRADAS, 1145 (1ª. SEÇÃO URBANA; QUARTEIRÃO 009A; LOTES 009, 
010, 011, 012, 013, 014, 015 E 016) – PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO PRAÇA RUI 
BARBOSA E ADJACÊNCIAS 

Objetivo da análise 

A parte interessada solicita a aprovação da flexibilização de algumas diretrizes do tombamento 
do imóvel atual, com objetivo de dar caminhamento para aprovação do projeto em análise, 
sendo essas diretrizes as seguintes: 
 
- Volume tombado: Revisão da proteção sobre volumes tombados na parte posterior do 
terreno; 
- Distanciamento entre intervenção e o bem tombado: Revisão/supressão em alguns pontos 
dos fundos e na lateral da distância mínima de 5 m entre o volume tombado e a intervenção 
Proposta; 
- Altimetria máxima permitida: Revisão e altimetria máxima de 8 ou 9 metros (dependendo do 
lote) para 38,60 m. 
 

Análise 

O projeto ao qual esse parecer se dedica a analisar, é uma expansão da Faculdade Ciências 
Médicas de Minas Gerais (FCMMG). Atualmente o “Ambulatório-Escola” da Instituição ocupa o 
edifício adjacente à proposta analisada, que se materializaria no terreno do edifício tombado 
(FIG 1), concentrando ali atividades de atendimento médico gratuito ao público da capital, por 
intermédio do SUS.  
Essa área da expansão pretende ampliar a oferta dos serviços já prestados pelo “Ambulatório-
Escola” e incrementar esses serviços com novas modalidades dentro da área da saúde, como a 
implementação da Clínica de Odontologia gratuita, laboratórios de pesquisa em saúde, salas 
de treinamento e demais estruturas de apoio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG 1 e 2 - Imagens retiradas do Maps e Street View 

Nos lotes 09, 10, 11, 12, 13 e 14 (FIG 2) encontra-se uma edificação tombada conhecida como 
“chaminé”. Esse fato se dá pela presença de duas estruturas de antigas chaminés em tijolo 
cerâmico desativadas ainda no Sec. XX. O tombamento original tem data de março de 1996, 
dentro do que fora nomeado como “Conjunto Urbano Praça da Estação” 

Já nos lotes 15 e 16, existe uma construção contemporânea que abriga a FELUMA (Fundação 
Educacional Lucas Machado - mantenedora da faculdade)  



O objeto arquitetônico (nos lotes 09, 10, 11, 12, 13 e 14), por sua vez, fora caracterizado pelo 
requerente como constituído por duas partes distintas pelas ações a eles destinadas, sendo 
elas: 

- Edificação frontal: Galpão frontal do volume tombado que será preservado e restaurado, 
além de pequenas alterações internas para adequação do uso (edificação adjacente a Av. dos 
Andradas em conjunto com as duas chaminés) 

- Edificações dos fundos: Telhado central, Galpões dos fundos e torre: tombados porém não 
originais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3 - Imagem fornecida pelo requerente 

Na pesquisa apresentada dos vários tombamentos e sobre a evolução construtiva da 
edificação, tanto no documento do requerente como no relatório da DPCA percebe-se que os 
volumes arquitetônicos, ao fundo dos lotes, guardam mínimos vestígios da construção original, 
e foram de tal maneira alterados, que não são arcabouço de depoimento histórico ou artístico 
de determinada época ou estilo, salvo a fachada posterior e as chaminés. 

O bloco frontal, marcado em verde (FIG 3) que será preservado e restaurado no projeto, tem 
sua intervenção corretamente conduzida, onde a recuperação e restauro da edificação 
valorizam e favorecem a preservação da arquitetura para gerações vindouras. Possui a 
previsão de alterações interiores que viabilizam a atualização do uso do imóvel sem agredir a 
memória artística ou histórica do mesmo.  

Os blocos posteriores, por sua vez, não guardam relevância arquitetônica e já foram muito 
descaracterizados para serem historicamente ou artisticamente relevantes, por isso são 
passíveis de demolição, pois não afetam a unidade arquitetônica da obra tombada, com 
exceção da fachada posterior, como dito anteriormente.  

Nessa fachada voltada para a linha férrea, poderia ser feita uma prospecção dos vãos, 
associando esse componente histórico-artístico à chaminé menor, que poderiam criar um 
cenário referencial de potencialização mútua para o patrimônio, talvez associado a alguma 



arte urbana, como sugerido pela DPCA, ou simplesmente compondo a nova “unidade 
potencial” gerada por um novo projeto.  

Essa Chaminé menor é muito prejudicada atualmente pela existência de uma pequena torre, 
que oblitera a percepção da mesma pelos transeuntes ou usuários dos edifícios ao sul e 
sudeste (Av. Andradas e área hospitalar) do projeto, bem como pelos transeuntes e usuários 
dos edifícios e moradias do bairro floresta (percebido na FIG 4, após a rua Conselheiro Rocha). 
Isso acontece, pois, a proximidade de tal volume inibe a percepção da arquitetura da pequena 
chaminé, que deveria ser vista como elemento, em sua maior parte superior, isolado no 
espaço, fortalecendo-se em contraponto com a visão da chaminé principal que se apresenta 
com a mesma natureza paisagística. (FIG 5) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIG 4 – imagem capturada no google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 5 – imagem cedida pelo requerente      detalhe FIG 4 

Confirma-se, portanto, nessa breve análise a correta decisão, em projeto apresentado, para se 
demolir essa torre. 



No projeto proposto (FIG 6) verifica-se que os galpões posteriores e as edificações nos lotes 15 
e 16 seriam demolidos para a edificação de nova unidade arquitetônica, que em afirmação do 
requerente guardaria da chaminé principal o afastamento de 5 metros, em respeito à diretriz 
de tombamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 6 – imagem cedida pelo requerente e alterada pelo parecerista 

É importante observar que a estrutura em análise não guarda o mesmo afastamento da 
edificação frontal, também tombada, e que não é objeto de alteração de sua condição de 
proteção (FIG 6). 

Nessas duas situações anteriormente citadas, duas conclusões são pertinentes.  

A primeira é que no caso do não afastamento, isso é possível ser admitido, diante da qualidade 
do projeto que fora apresentado. O recuo frontal da fachada da nova edificação, associado ao 
vidro e materiais que fazem referência ao tijolo das chaminés, bem como o respeito à 
altimetria do edifício tombado, resguardam o objeto histórico em sua importância e imagem 
urbana. (FIG 7) Isso favorece a harmonia entre a nova arquitetura e a edificação tombada, 
construindo nesse setor uma nova “unidade potencial” respeitosa com o edifício histórico e 
reposicionada na contemporaneidade. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 7 – Imagem cedida pelo requerente 

Ainda assim, deve ficar mais clara qual a estratégia estrutural fora prevista, principalmente 
nesses casos de requalificações com o uso de contraste estético, onde o princípio da 
reversibilidade da intervenção é um fator relevante. A estrutura do novo edifício deverá ser 
totalmente independente do imóvel histórico principal. 

O segundo ponto é que a chaminé principal fora preservada no projeto em sua materialidade e 
historicidade, no entanto seu valor artístico-paisagístico-ambiental fora diminuído 
consideravelmente ao não se manter o componente do entorno à distância na percepção 
visual do objeto, que com o novo edifício, erguido no lugar dos blocos posteriores, 
configurando um pano de fundo, tornará um objeto com natureza de “vulto redondo” em um 
“pseudo relevo adossado”, mesmo guardando 5 metros ao redor da chaminé como 
afastamento. 

Parece que a noção museulógica de preservação do objeto se sobrepôs a uma visão de 
preservação integrada e de conjunto urbano, modificando a intenção inicial do referido 
tombamento original ali manifestado. 

Essa situação se apresenta pelo extrapolar do limite altimétrico, pois isso ocorre no projeto em 
consequência dos pavimentos que excedem a altura permitida de 8 metros. Portanto a 
flexibilização desse parâmetro prejudica singularmente a percepção da chaminé principal. 
Além disso, mantém a desconexão entre ambas as chaminés tombadas, que deveriam somar 
potencialmente seu valor patrimonial paisagístico.  

No entanto, diante de outra proposta de projeto, que não oblitere a maior parte do cenário 
citadino circundante das chaminés, em seu sentido mais amplo de conexão paisagística e de 
marco visual, esse parâmetro poderia ser flexibilizado em valores mais moderados, mas não 
nos 30,60m excedentes apresentados nessa proposta. 

 

Considerações Finais e voto 

 

Pelo exposto anteriormente, e para que os valores paisagísticos-ambientais patrimoniais do 
referido bem em projeto de alteração possa ser valorizado, potencializado e preservado faço as 
seguintes observações em relação às solicitações do requerente: 



1- Sobre o deferimento de revisão dos volumes tombados que se situam na parte posterior 
do terreno, observa-se ser relevante e possível essa revisão, à exceção da fachada 
posterior e as chaminés, devendo-se registrar a arquitetura dos edifícios antes de sua 
demolição; 

2- A revisão/supressão do distanciamento entre a nova construção e o edifício tombado é 
possível, mas deve ser analisada essa possibilidade a cada projeto apresentado, para se 
verificar se o equilíbrio entre o edifício tombado e a nova arquitetura estabelecem uma 
relação harmônica de unidade potencial, onde o edifício contemporâneo apresenta 
estratégias de valorização do patrimônio e princípios de reversibilidade em sua 
concepção; 

3- Quanto à flexibilização da altimetria, não é possível esse parâmetro ser alterado para a 
aprovação do referido projeto, visto que embora se enfatize a chaminé principal como 
objeto admirável no conjunto, esta se desconecta com a paisagem e elementos 
singulares da própria edificação, como a chaminé menor, prejudicando a percepção 
espacial do objeto em sua natureza de inserção urbana. Ainda assim, em projeto 
posterior essa flexibilização pode vir a ser vislumbrada diante de um exceder mais 
contido do limite de 8 metros (a ser avaliado a partir das inserções de 3D) 

Por acreditar serem essas colocações relevantes, indico a revisão do projeto em razão das 
observações supracitadas.  

 

Este é o parecer que respeitosamente apresento, salvo melhor entendimento desse Conselho 

 

Cordialmente 

 

 

Conselheiro Gustavo Pimenta de Pádua Zolini 

 


