
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA NOª VARA NONONONONONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NONONONONONONONONONO, Engenheiro Arquiteto, ao fim assinado, perito nomeado 
e compromissado nos Autos da Ação Anulatória que Nononono move contra Nononono, 
processo nº Nononono, vem apresentar o seguinte laudo: 
 
 
 
 
 
 
I – PRELIMINARES 
 
I.1 – Escopo deste trabalho 
 
  Vistoriar, descrever e tecer comentários acerca de imóvel urbano desta Capital. 
 
 
 
I.2 – Trabalhos executados 
 
  Os trabalhos periciais constaram da vistoria técnica realizada no local com 
coleta de informações, mensuração, observação dos dados locais pertinentes ao assunto,  
levantamento fotográfico e pesquisa. 
 



 
II – LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 
II.1 – O objeto 
 
  O imóvel objeto do presente trabalho é o edifício situado na Rua dos Caetés, 
números 610 e 612-616, Centro desta Capital. De acordo com o que consta do Cadastro 
Municipal, este ocupa partes dos lotes 2 e 7 do Quarteirão 19 da 1ª Seção Urbana. 
 
II.2 – Informações iniciais – os projetos 
 
  Localizado numa das regiões de comércio mais ativo do centro da cidade, 
comércio este com já com mais de 100 anos, o imóvel em estudo teve a construção atual 
licenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte em 23 de julho de 1940, segundo o “Projecto n. 
434”.  
  Conforme se apurou em pesquisa feita em documentações de época e junto ao 
Cadastro Municipal, houve uma outra construção no local e que a atual substituiu; ou seja, o 
terreno edificado não era vago quando da obra, em 1940. E nem se tem notícia da tal 
construção substituída além de um registro fotográfico pouco preciso e quase nada 
elucidativo, mostrado neste trabalho, a seguir. Além, sabe-se da existência também de um 
outro projeto de 2 pavimentos para o mesmo local, não construído, com 2 lojas no pavimento 
térreo e 4 apartamentos no outro pavimento. 
 

 

 

Anexo fotográfico 1 – Avenida do Comércio (atual Santos Dumont), a partir da torre da 
Feira Permanente de Amostras, década de 1930. Ver Rua dos Caetés à direita da foto, e o 

atual posto do INSS, situado defronte ao prédio em estudo (que não consta da foto). 
 [Fonte – Acervo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte] 

 
  O projeto do arquiteto ítalo-brasileiro Raffaello Berti licenciado para o local 
em 1940 e afinal construído previa um edifício erguido em 3 pavimentos superpostos, 
localizado junto do alinhamento da Rua dos Caetés e das divisas laterais, como de resto 
praticamente todos daquela via. Ao nível da rua, seu primeiro pavimento estava dividido em 2 
lojas comerciais de medidas idênticas e simétricas; as lojas se voltavam diretamente para a via 
pública, ocupando toda a extensão da testada, a menos de duas entradas para os pavimentos 
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superiores localizadas nas extremidades, junto às divisas laterais do terreno. O pé direito era 
condizente com a atividade comercial, com cerca de 4,00m. Nos fundos do terreno foi 
deixada uma área livre, utilizada para ventilação e iluminação dos fundos de cada loja.  
 

Anexo fotográfico 2 – Tomada geral do imóvel, a partir do atual prédio do INSS 

 

[Fonte – Acervo do perito] 
  
 
  Os pavimentos superiores, que eram alcançados através de duas escadas 
iniciadas em pequenos “halls” voltados para a rua, estavam divididos cada um em dois 
apartamentos, que formavam em planta uma figura semelhante à letra “U”. Estes 
apartamentos, por sua vez, estavam subdivididos em sala, copa, 3 quartos, banho social, 
cozinha, área de serviço e dependências de empregada. Os apartamentos situados no 
pavimento intermediário contavam, ainda, com grandes terraços nos fundos, correspondentes 
à cobertura da loja, e cada apartamento contava ainda com um terraço menor (tipo varanda) 
voltado para a Rua dos Caetés. 
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Anexo fotográfico 3 – Tomada externa do prédio, ao nível da rua. À esquerda, uma das 
portas de acesso à escada para os demais pavimentos. 

[Fonte – Acervo do perito] 
 

  A construção apresentava ainda uma particularidade que a distinguia das 
construções atuais: a existência de uma área em balanço sobre a caixa da rua, avançando além 
do limite do terreno. Tratava-se de solução comum para a época de sua construção e 
plenamente aceita pelas autoridades municipais de então. Este “avanço” sobre o passeio se 
fazia presente na porção média do volume superior, correspondendo aos quartos principais 
dos apartamentos. 
  A cobertura era em telhas cerâmicas, a menos do corpo saliente junto à via 
pública, simplesmente encimado por uma laje de concreto armado; a julgar pelo que se 
utilizava na época, mais provavelmente teriam sido usadas telhas do tipo francesas. O telhado 
era oculto da vista da rua por meio de uma platibanda em alvenaria que ocupava toda a 
extensão da fachada, atrás da qual havia uma calha para recolhimento de águas pluviais. Esta 
platibanda recebeu detalhes (frisos) típicos das construções daquela época. Uma marquise em 
concreto protegia os passantes e, de maneira simples, retendo-os pela comodidade oferecida 
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na frente das lojas e beneficiando-as em sua atividade. Havia janelas entre a marquise e o teto 
da loja. 
 

Anexo fotográfico 4 – Pormenor de uma das varandas. Notar os tratamentos dados aos 
guarda-corpos. 

[Fonte – Acervo do perito] 
 
  Externamente, o prédio compunha-se visualmente de um conjunto de volumes 
entrelaçados uns aos outros, seccionados por planos horizontais representados pelos guarda-
corpos das varandas. As partes laterais do corpo avançado da fachada são (também 
visualmente) limitados por pilares que, por sua vez, se apoiavam em outros pilares presentes 
na parte baixa da fachada. 
 
 
II.3 – A construção atual 
 
  No decorrer do tempo, a construção sob estudo sofreu modificações internas 
que alteraram sua tipologia inicial: de construção de uso misto (residencial/comercial) passou 
a totalmente comercial. 
  Segundo a pesquisa feita para a conclusão deste trabalho, os atuais 
proprietários adquiriram o imóvel em 1955 de Miguel Abras Filho, comerciante forte daquela 
região na época e que mandou fazer o projeto e o executou, tornando-se seu dono único – sua 
assinatura consta do projeto licenciado pela Prefeitura de Belo Horizonte e aqui reproduzida. 
Quando da aquisição, no entanto, o imóvel, que já era comercial no pavimento térreo, já tinha 
tido o uso residencial mudado para comercial também em seus pavimentos superiores; apenas 
os atuais donos retiraram-lhes as paredes divisórias internas cerca de 1 ano e meio após a 
compra. À época da vistoria, no pavimento térreo eram explorados os ramos de comércio de 
roupas (em uma das lojas) e eletrodomésticos (na outra) e nos superiores diversos outros: 
escritórios, escola, consultórios e um restaurante. 
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  As mudanças sofridas pela construção em seus quase 60 anos de existência 
envolveram, além das alteração de uso já comentadas para praticamente todas as demais da 
Rua dos Caetés, os seguintes pontos: 

1. Fechamento das janelas das lojas situadas entre o teto e a marquise com 
alvenaria de tijolos – há cerca de 20 anos; 

2. Fechamento parcial da área dos fundos das lojas, incorporando-se ao ambiente 
comercial como apoio (instalações sanitárias e copa) e deixando-se somente um 
fosso para iluminação dessas novas partes; 

3. Retirada de grande parte das paredes divisórias internas do pavimento 
intermediário, e o aproveitamento do espaço para atividades comerciais; 

4. Fechamento da totalidade da área dos terraços originais e sua incorporação à 
nova área comercial. Foram deixados apenas alguns fossos que servem à 
iluminação e ventilação de novas instalações sanitárias lá construídas; 

5. Retirada de grande parte das paredes divisórias internas do pavimento superior, e 
o aproveitamento do espaço para atividades comerciais; 

6. Fechamento da totalidade da área vazia entre os apartamentos correspondente 
aos terraços originais inferiores e sua incorporação à nova área comercial. 
Foram deixados apenas alguns fossos que servem à iluminação e ventilação de 
novas instalações sanitárias lá construídas; 

7. Fechamento das varandas inferiores com grades metálicas; 
8. Fechamento das janelas do 2º pavimento com grades metálicas; 
9. Alteração no diagrama original da cobertura, e substituição das peças primitivas. 

 
 

 
 
 

Anexo fotográfico 5 – Detalhe das grades de fechamento de parte do prédio.  
[Fonte – Acervo do perito] 

 
 
 

 6



 
Anexo fotográfico 6 – Vista interna de uma das antigas áreas de iluminação internas, 

atualmente fechadas. 
[Fonte – Acervo do perito] 

 
  Fazendo-se a comparação entre as fachadas projetada e a existente, percebe-se 
ter sido a primeira seguida praticamente em sua totalidade na obra, a menos do acréscimo de 
três apliques em alvenaria verticais, com início no nível do peitoril das janelas do pavimento 
intermediário e final sobre uma laje intermediária de coroamento situada logo acima das 
vergas das janelas centrais do pavimento superior. Tratam-se de frisos de cunho estético 
típicos de edifícios Art Déco, com a particularidade de que um deles – o central – é mais 
saliente que os demais; supõe-se com fundado traço de certeza que tenham sido acrescentados 
pelo próprio projetista, no decorrer da obra, já que tratados com o mesmo material – o pó-de-
pedra. 
  Outra alteração diz respeito às esquadrias, projetadas de uma forma e 
existentes de outra atualmente. Consultados os atuais proprietários, afirmaram eles tratarem-
se as atuais das originais, ou seja, nunca foram elas substituídas.    

            A informação acerca das esquadrias tem fundamento, visto que as existentes 
estão mais de acordo com o que se praticava na época que a existente no projeto licenciado. 
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PROJETO LICENCIADO DO PRÉDIO EM ESTUDO – 1940 

 
 

 
 
 

[Fonte – Cadastro Municipal] 
 

 
  O prédio se apresenta hoje mal cuidado, carecendo de reformas que pudessem 
devolver-lhe condições apropriadas de utilização. Pelo que se viu, a manutenção que lhe é 
dada é precária e insuficiente: há muitas partes estragadas, instalações hidráulicas e elétricas 
antigas, o revestimento da fachada, se já sofreu alguma limpeza, esta ocorreu há muitos anos, 
as pinturas necessitam de ser refeitas e as esquadrias de revisão. A situação só não é pior 
externamente devido à qualidade superior do material de revestimento externo adotado – o 
pó-de-pedra, que resiste bem até mesmo a uma atmosfera agressiva como a da Rua dos 
Caetés: bastaria uma limpeza com água sob pressão para devolver-lhe muito das 
características originais. A rigor, falta pouco para a colocação do prédio em condições plenas 
de utilização agradável à vista, rentável ao investimento, justa à construção e confortável aos 
usuários, participando da melhoria das condições da cidade naquele ponto. 
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\PROJETO LICENCIADO DO PRÉDIO EM ESTUDO – 1940 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Fonte – Cadastro Municipal] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
 
 
 
 

PROJETO LICENCIADO DO PRÉDIO EM ESTUDO – 1940 
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[Fonte – Cadastro Municipal] 
 
 

Anexo fotográfico 7 – Aspecto parcial da conservação de algumas partes do prédio. Há 
necessidade de manutenção leve em todo o exterior. 

[Fonte – Acervo do perito] 
 
 

II.4 –  Contexto urbano em que se insere o imóvel 
 Aspectos gerais da situação presente 
 
  Atualmente, a imagem da Rua dos Caetés está relacionada a um tipo de 
comércio bastante característico, ligado ao armarinho e ao vestuário de baixa renda, não 
obstante a presença de outros diversos ramos de negócio. Boa parte das lojas é tradicional e 
antiga, e a participação de árabes, judeus e seus descendentes na sua constituição sempre foi 
notória. Hoje, a rua se destaca ainda por ser um importante corredor de passagem de 
numerosas linhas de ônibus que cruzam o centro da cidade: por ela própria ou suas esquinas 
trafega grande quantidade dos coletivos. Um importante posto de atendimento do INSS já faz 
parte do cenário da rua há várias décadas. Praticamente não há mais moradias na região, 
substituídas que foram há muito tempo pelas casas comerciais, restaurantes, bares, 
lanchonetes e hotéis atuais. 
  Em função desta importância comercial, os passeios da Rua dos Caetés 
acabaram por ser diminuídos em sua largura, de modo a aumentar a caixa de passagem dos 
ônibus e automóveis; no entanto, a providência acabou por tornar ainda mais conturbados tais 
passeios em face do grande número de pedestres, situação mais agravada pela presença 
intensa de camelôs e outros ambulantes. Não se pode negar, no entanto, a perda da 
importância da via na vida comercial da cidade como um todo, notadamente se se levar em 
conta o aparecimento dos numerosos “shopping centers” atualmente existentes. As classes 
sociais predominantes na região, tanto fixas quanto esporádicas, são a média e média baixa. 
Entretanto, devido a este grande contingente de passantes em seus quarteirões diariamente, é 
de se esperar que a rua mantenha essa atividade comercial de forma quase que permanente. 
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Anexo fotográfico 8 – Vista geral da Rua dos Caetés, pela varanda do imóvel em estudo. Bem 
à direita da foto, o prédio da esquina com a Rua São Paulo é atualmente ocupado pelo INSS. 

[Fonte – Acervo do perito] 
 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA MALHA URBANA 
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[Fonte – Lista de endereços Belo Horizonte 1989 – Guiatel / Telemig] 

  Em termos estéticos, a região se encontra em processo de deterioração já há 
bastante tempo. Construções de qualidade foram substituídas por outras menos significativas, 
e muitas das que subsistiram convivem com a falta crônica de manutenção. A maioria das 
construções foi convertida em lojas de comércio mais barato, cujas marquises são 
aproveitadas como suportes de placas de propaganda e as frentes em locais para letreiros das 
mais variadas padrões, cores e materiais; os prédios são pouco ou nada cuidados, a poluição 
visual é incontestável e chama negativamente a atenção. Também contribuem para esta 
situação a presença maciça de transeuntes todo o tempo, dos ambulantes, camelôs, a sujeira 
resultante da poluição atmosférica e os detritos deixados por tanta gente na extensão da rua 
(situação esta que não é prerrogativa da Rua dos Caetés, mas de resto todo o centro da 
cidade). 
  Com bastante freqüência se tem tido notícias de planos municipais para 
revalorização e revitalização do Centro da cidade. Estes planos necessários e reclamados pela 
população, no entanto, ainda não conseguiram resolver todos os problemas existentes. 
 
 
 
 
III – ANÁLISE TÉCNICO-HISTÓRICA QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS  

ARQUITETÔNICAS DO PRÉDIO E SEU POSSÍVEL VALOR COMO  
BEM DE PRESERVAÇÃO 

 
III.1 – O entorno imediato 
 
III.1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
  
  A região da Rua dos Caetés se constituiu em uma das primeiras “manchas” de 
ocupação da malha urbana. Sua totalidade se encontra inserida na parte em que, desde o 
planejamento da cidade, se previa uma região comercial, o que afinal se verificou na prática. 
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A planta a seguir reproduzida, parte da Planta geral da Cidade de Minas datada de 1895, 
apresenta muitos lotes urbanos hachurados sem as letras identificadoras, presumindo-se que 
tenham sido os terrenos vendidos na primeira concorrência promovida pela Comissão em 
agosto de 1895, especialmente em torno da zona comercial proposta, nas Seções urbanas I e 
II. 
  Historicamente, os anos 1920 são tidos como um período de recuperação 
econômica da cidade, que, após ter o seu crescimento abalado pela I Guerra e sucessivas 
dificuldades financeiras, se firmou como pólo regional, consolidando o projeto do governo 
estadual de implantar uma nova capital. Uma conjugação de fatores garantiu esse definitivo 
impulso ao desenvolvimento de Belo Horizonte como centro do Estado: de um lado, a 
articulação de redes de transporte ferroviário e rodoviário ligando a capital ao Rio de Janeiro 
e a diversas regiões do Estado, de outro, a implantação da atividade siderúrgica em 
municípios dentro de sua área mais imediata de influência, cujo estímulo econômico levou a 
capital a tornar-se um centro comercial, financeiro e industrial. 
  Retomou-se então o crescimento populacional e urbano da cidade, 
caracterizado em grandes linhas de dispersão entre os topos e encostas, permanecendo os 
vales desocupados ou com grandes equipamentos, e pelo desequilíbrio entre as zonas urbana, 
planejada e dotada de infra-estrutura, e a suburbana, com ocupação desordenada e sem os 
serviços básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PLANTA GERAL DA CIDADE DE MINAS – 1895” 
Detalhe 
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[Fonte – Arquivo Público Mineiro:  
planta reproduzida no “Panorama de Belo Horizonte – Atlas Histórico” 

Fundação João Pinheiro / FAPEMIG] 
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Anexo fotográfico 9 – Vista da Rua dos Caetés em 1902. 
[Fonte – Museu Histórico Abílio Barreto] 

 
 
III.1.2 – ASPECTOS GERAIS DO CONJUNTO  
 
  O conjunto da Rua dos Caetés sempre representou e ainda representa um dos 
importantes e antigos centros de comércio da cidade. Composto por prédios também antigos, 
já na década de 1930 aquela rua era considerada a “artéria comercial da cidade” – a mais 
popular, em contraposição à região mais “sofisticada” da Rua da Bahia / Avenida Afonso 
Pena e adjacências. Esta porção da Rua dos Caetés era integrada pelo trecho situado entre a 
Avenida Afonso Pena e a Rua da Bahia; o trecho mais ativo se situava (e ainda se situa nos 
dias atuais) entre a Avenida Afonso Pena e Rua Espírito Santo (trecho plano horizontal), 
caindo um pouco em direção à esquina com Rua da Bahia. 
  O chamado “conjunto da Rua dos Caetés” apresenta importância singular para 
de Belo Horizonte, tanto pelo aspecto da idade – remonta aos primórdios da ocupação da 
cidade – quanto de sua perenidade relativamente aos seus aspectos históricos e de ocupação – 
permanece como conjunto até os dias atuais. Já na virada para o século XX não havia lotes 
vagos, mas nas construções não se sobressaía qualquer com mais de um pavimento. A 
iluminação pública já se fazia presente. 
  Na origem e numa época posterior a ocupação daquela região se firmou como 
residência e também local de comércio dos então novos moradores da cidade: os imigrantes 
que para cá se transferiam e abriam seus negócios próprios. Naquela época, em que turcos, 
libaneses, sírios e judeus se instalaram na cidade próximos uns dos outros, foi-se 
estabelecendo e formando então o núcleo comercial. A estação ferroviária se constituía na 
porta de chegada da cidade tanto de pessoas quanto de mercadorias e produtos vindos de toda 
parte, e a razão para a ocupação daquela parte da cidade – e não outra – reside na sua própria 
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situação na malha urbana, entre as Praças da Estação e do Mercado (posteriormente Feira 
Permanente de Amostras e hoje Estação Rodoviária). A proximidade com a então Avenida do 
Comércio (atual Avenida Santos Dumont) incentivou ainda mais a ocupação da Caetés, na 
esteira de uma topografia favorável à sua transposição sem dependência de qualquer 
condução. 
  Esta primeira chegada de imigrantes se verificou mais acentuadamente na 
década de 1920. Logo se firmou também ali uma tipologia de ocupação já encontrada em 
praticamente todo o Brasil: os sobrados de uso misto, em que o comércio ocupava o 
pavimento térreo e a residência do proprietário ocupava o pavimento superior. Os mais 
antigos exemplares da Rua dos Caetés seguem este paradigma, e podem ainda ser encontrados 
em alguns de seus quarteirões. A prosperidade da região logo se tornou patente, tornando-se 
uma das bases da economia da cidade e passando então a rivalizar com trechos importantes da 
Avenida Afonso Pena: novos prédios foram sendo construídos, substituídos praticamente 
todos os antigos de pavimento único, abandonando em parte a tipologia original de sobrados 
para se firmar em 3 pavimentos, com ou sem elevador. Os pavimentos térreos no entanto 
continuaram ocupados por atividade comercial, como já o vinham sendo, mas os pavimentos 
superiores começaram, inicialmente, a abrigar um número maior de apartamentos de moradia, 
e mais tarde escritórios comerciais. Nota-se desta forma, de maneira clara, a evolução da 
característica local de uso do solo, praticamente se especializando em atividades comerciais e 
de serviços já ao final da década de 1940.  
 

 
 
Anexo fotográfico 9 – A Rua dos Caetés, vendo-se a Estação Ferroviária ao fundo, em 1930. 

[Fonte – Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte] 
 

  A volumetria local, deste modo, passou da predominância de casas baixas e 
sobrados para a de construções de 3 pavimentos. Ainda hoje, esta volumetria é a básica, 
ponteada por alguns prédios de maior altura e a característica de conjunto é reforçada uns 
pelos outros. 
  Acessoriamente surgiram também um bom número de hotéis de diversos 
matizes e categorias, não apenas na Rua dos Caetés como também em outras limítrofes. 
Tratavam-se esses a princípio de “pouso” para pessoas do interior e comerciantes que 
chegavam à Capital, sempre pela estação ferroviária, demandando a cidade para aquisição de 
produtos de que não dispunham as cidades de origem ou para as etapas de comercialização de 
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mercadorias. Assim, os hotéis fazem parte da paisagem urbana local, ao lado de 
estabelecimentos comerciais já tradicionais. 
  No tocante à atividade comercial em si, especializaram-se seus promotores 
desde o início na lida com artigos de vestuário em geral: tecidos, sapatos, roupas prontas, 
armarinhos. Com o passar do tempo, já pela década de 1960, fixou-se ali um comércio mais 
popular, reflexo da transferência do pólo de comércio mais sofisticado da cidade para a região 
da Savassi; esta circunstância foi reforçada pela presença, ali, de passagem e pontos finais de 
numerosas linhas de ônibus que por ali trafegam. 
  Os edifícios do trecho da rua em que se situa o imóvel em estudo apresentam 
uma diversidade tipológica extensa. Da fase de implantação da cidade são típicos os prédios 
com características ecléticas, onde ornamentos de origem clássica e elementos estruturais são 
compostos segundo preceitos mais voltados ao clássico ou art nouveau. A tradução física da 
aplicação de tais princípios se materializa em planos únicos de fachadas situados no 
alinhamento mais ricamente trabalhados, como por melhor exemplo a antiga sede do Banco 
do Comércio e Indústria de Minas Gerais, na esquina das ruas Caetés e São Paulo – defronte 
ao prédio em estudo. Já no período seguinte, que é conhecido como “estilo pó-de-pedra”, 
destacam-se as edificações marcadas pela sobriedade, sobretudo pelo predomínio das linhas 
geometrizadas, dos frisos, dos balanços e recuos em relação ao alinhamento, bem como do 
revestimento original em pó-de-pedra. A construção objeto deste trabalho é exemplo destas 
características. 
 
 
III.2 –  Considerações gerais acerca do estilo arquitetônico 
 

Tudo o que se estudou por este perito e aqueles que o antecederam 
nesta questão acerca do imóvel em estudo encaminhou à conclusão de 

que se trata de exemplar representante do estilo arquitetônico 
denominado Art Déco, ou, como dito na Belo Horizonte da primeira 

metade do século XX, Modernista, ou Futurista. O objetivo deste item 
do laudo é a apreciação técnica do estilo adotado, iniciando-se com 
uma introdução ao conhecimento da questão, sua presença em Belo 

Horizonte, o projetista e, por fim, a possível existência de 
características do estilo no prédio adotado. 

 
III.2.1 – O ESTILO ART DÉCO – UMA INTRODUÇÃO 
 
  O chamado Art Déco é um estilo arquitetônico que reúne influências do art 
nouveau e das vanguardas das primeiras décadas do século XX (Cubismo, Futurismo, 
Bauhaus), além de motivos vindos da arte asteca e egípcia. “Nasceu” na Exposition des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes de Paris, em 1925, de onde o nome é derivado, e 
desenvolveu-se durante as décadas de 1930 e 1940. Inspirado no “mundo da máquina”, 
desenvolveu um geometrismo de linhas simples, conciliando retas e curvas que rompiam com 
a tradição decorativa rebuscada, dando início à superação do academismo e abrindo caminho 
para a modernidade.  
  O estilo Art Déco emergiu como uma reação ao Art Nouveau. Os seus 
precursores  foram Charles Rennie Mackintosh, da Escócia, e Josef Hoffman, da Áustria. 
Estes homens “reformaram” os excessos do Art Nouveau, e seus trabalhos, datados de 1900, 
abriram o caminho para o que viria nas próximas décadas. Pablo Picasso, Fernand Leger, 
Sonia Delaunay, Wassily Kandinski, Chiparus, Rateau, Biedermeyer, Ruhlman: todos, em 
suas áreas, empreenderam às suas obras o estilo Art Déco, seja em quadros, mobílias, 
esculturas, propaganda ou peças de decoração. 
  O texto a seguir refere-se a tradução feita de livro estrangeiro dedicado 
integralmente ao estudo deste estilo na Arquitetura, entremeados por considerações 
ilustrativas referentes ao caso em questão inseridos por este perito. As diferenças de tipos de 
letras indicam os trechos explicativos inseridos; nos trechos transcritos (em caracteres 
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itálicos) os negritos foram também introduzidos por este perito e se referem a tópicos que têm 
também correspondência direta com o edifício estudado: 

 
    “  O estilo Art Déco de Arquitetura é um conceito 

particularmente difícil a definir. Ele se refere a um estilo decorativo tradicional e 
inovativo, que absorveu influências de uma variada gama de fontes e movimentos e 
introduziu em uso toda uma classe de novos ou melhores materiais no vocabulário da 
Arquitetura. Em regiões específicas, inscrições idiossincráticas (como motivos 
tropicais em áreas de hotelaria e hospedagem) foram incorporadas ao repertório dos 
projetos. Edifícios privados, públicos ou de exibição temporária baseados no estilo 
Art Déco surgiram inicialmente na França, e após alguns anos, nos Estados Unidos e 
em diversos países em todo o mundo. 

  Suas estruturas eram caracterizadas por uma mistura de 
materiais e decorações, muitos relembrados de formas anteriores, e os primeiros 
exemplos do estilo Art Déco em Arquitetura foram caracteristicamente construções 
urbanas: exuberantemente decorados, dotados de muitos terraços e estruturados em 
torres: tipologia resumida em arranha-céus como Chrysler Building e Empire State 
Building (Nova York, EUA). Estas verdadeiras “catedrais do comércio” puderam ser 
viabilizadas devido ao grande desenvolvimento da construção em aço e do concreto 
armado, componentes fundamentais dos maciços edifícios Art Déco. 

  Ao lado destas duas mundialmente famosas estruturas, o Art 
Déco inclui uma miríade de outros edifícios, tanto verticais como horizontais, 
públicos ou privados, monumentais ou particulares. Juntamente há ainda os blocos de 
apartamentos “clubistas”, estações, fábricas, cinemas exóticos profusamente 
coloridos e igrejas em forma de zigurates, classificados Art Déco por causa de seus 
relevos alegóricos ou florais (e freqüentemente ornamentos em metal trabalhado), os 
quais, lentamente, foram de maneira incisiva pontuados nos exteriores. Muitos 
edifícios Art Déco são gigantes presenças de pedra no meio de estruturas urbanas 
mais velhas, enquanto outros são menos opressivos e mais modestos edifícios 
comerciais e residenciais, feitos e definidos em área mais extensas. Incluídos nesta 
categoria seria uma enorme porção do sul de Miami Beach (Flórida, EUA), cujos 
hotéis e apartamentos complexos foram feitos em variedades, algumas vezes  
tonalidades pastéis, permutações  de um tropicalizado Art Déco, e muito da cidade de 
Napier, Nova Zelândia, destruída por um terremoto em 1931 e em seguida largamente 
reconstruída nos modos  Art Déco. 

 
  Da mesma forma como as cidades já citadas na transcrição acima, Belo 
Horizonte se encaminhava para a sua primeira mutação arquitetônica de vulto em sua então 
curta existência, a partir da emergente vocação para “cidade grande”. Faltava uma 
correspondência arquitetônica aos novos tempos que se avizinhavam, após a estagnação 
econômica representada pelo advento da I Guerra Mundial, de vez que o eclético então 
vigente passou a ser identificado com o passado: na História dos povos há constantes 
rompimentos como esse. 

  
Realmente, com seus estilizados painéis florais, suas curvas correndo 

delicadamente, seus elementos geométricos Moderno Jazz ou Moderno Zigzag (como 
eram as vezes chamados, especialmente em 1920), seus maravilhosos e ornamentais 
metais trabalhados, seus clássicos, porém claramente, modernos relevos e esculturas, 
seu generoso uso das cores (em ornamentos  terracota, metal, pintura, pedra e 
uniformes vidros manchados) e sua imaginativa superposição de luz e sombra e 
elementos lisos e texturizados, os edifícios Art Déco apareceram em muitos países, 
sendo chamados em 1920 nos jornais de estilo “universalismo”.  

 
  Devido a ideais nativistas que permearam e, de certa forma, o nortearam, o Art 
Déco no Brasil valeu-se de motivos indígenas como inspiração de ornamentos, traduzidos na 
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utilização de motivos decorativos principalmente marajoaras (como os desenhos do chão da 
Praça Raul Soares), serralheria e relevos. Estes representavam o índio, a fauna e a flora 
amazônicas, e até  mesmo nomes indígenas foram utilizados para os edifícios, e faces de 
índios aplicadas nas fachadas de alguns prédios. O exemplar mais característico, sem dúvida, 
é o Edifício Acaiaca, a iniciar pelo seu nome, e na seqüência as faces nas fachadas principais 
e, por fim, sob elas, motivos marajoaras nos capitéis dos pilares.  

 
 

Anexo fotográfico 10 (comparativo) – Detalhe de fachada do Edifício Acaiaca, centro de 
Belo Horizonte. 

[Foto – Paulo Laborne “in” Estado de Minas – 21/2/2000] 
  
 
  

Nenhum outro estilo fez a adição de detalhes em portas ou design de janelas 
em maneiras tão simples. Não decoradas, largas estruturas de concreto na Bauhaus, 
Movimento Moderno ou Escola Internacional são freqüente e incorretamente 
chamadas de Art Déco por causa de suas figuras retilíneas, mas a carência de algum 
ornamento saliente, policromado, título distinto ou ornamental metal trabalhado 
geralmente as desqualifica de inferior à Art Déco, pelo menos aos olhos dos puristas.  
 Essencialmente, será lembrado que o estilo Art Déco é geralmente aplicado 
nas decorações ou artes e não igualmente na arquitetura, mostradas pela Amsterdam 
School, Prairie School, Italian Futurism, Finish Nacional Romanticism e na própria 
Bauhaus. Os arquitetos, especialmente os americanos, que projetaram os edifícios 
que agora são identificados como Art Déco foram todos treinados classicamente; suas 
criações são tradicionais em termos de suas estruturas interiores, materiais e 
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serviços. Elementos de armação de ferro e concreto armado foram em 1930 uma 
norma e não uma inovação.  
 O que fez fama dos edifícios Art Déco não foram apenas suas alturas: prédios 
extremamente altos já tinham sido erguidos na virada do século em Nova York e 
Chicago. Eles tinham, isto sim, elementos decorativos não-estruturais e, no caso de 
Manhattan (Nova York, EUA) e outros edifícios de grandes cidades, seu recuo, 
silhuetas terraplenadas (as quais foram de fato necessitados de um requerimento 
legal de zoneamento imposto em 1916 pelo governo de modo que a elevação das 
estruturas não invadissem as ruas e tomassem a luz e o ar das pessoas) é que 
definiram seu estilo. Nós somos, então, essencialmente preocupados  com exterior e 
forma. 
 A Arquitetura Art Déco foi uma arquitetura da ornamentação, geométrica, 
da energia, retrospectiva, otimismo, cor, textura, luz e seu simbolismo; em muitos 
casos este vibrante e decorativo estilo foi marcado pela vigorosa surpresa, interação 
e contraste de dois ou mais destes elementos. É ainda interessante notar que foram 
diversos edifícios públicos e privados projetados no estilo Art Déco. Mais do que 
qualquer outro, o Art Déco foi a arquitetura dos arranha-céus – catedrais da era 
moderna – e de decoradas estruturas cívicas e residenciais. Ele foi imediatamente 
uma arquitetura oficial, vernacular e passageira, incluindo, respectivamente, 
monumentais e exuberantemente ornamentadas entradas de cidades, escolas e 
correios, valorizando os restaurantes de beira de estradas e aerodinamizando o 
fantástico mundo dos belos pavilhões. 
Art Déco seguiu e coexistiu com um sem-número de outros estilos, muitos  cujas 
características eram algumas vezes comuns: as puras linhas do Movimento Moderno, 
da Bauhaus, do Racionalismo, De Stijl e o Estilo Internacional, elementos altamente 
esculturais da Viennesse Secession, Dutch Expressionism (visto como a melhor das 
criações da Amsterdam School), Scandinavian Romanticism e Neoclassicismo, Artes e 
Ofício Britânico, a Escola de Chicago, a Frank Lloyd Wright’s Prairie School, e igual 
a ele o orgânico precursor Art Nouveau ou Jungendstil.  Muitos criadores de edifícios 
Art Déco absorveram os estilos do passado antigo igualmente bons, saturando-os com 
um inegável senso de modernismo. Este, porém, não era o modernismo atribuído por 
nós hoje no Movimento Internacional, mas “modernismo” de uma maneira mais 
simples aplicada em 1920 e 1930 em algumas idéias novas e diferentes, algumas 
excitantes e heterodoxas, algumas caracterizadas por um senso de “joie de vivre” que 
se manifestou em termos de cor, altura, decoração e algumas vezes as três. 
  De fato, o termo Art Déco é relativamente recente, em geral usado a 
partir da Exposição de 1966 “Les Annés `25` Art Déco / Bauhaus / Stijl / Espirit 
Nouveau, realizada no Museu de Artes Decorativas de Paris. O termo “Art Déco” 
deriva diretamente da Exposição de Artes Decorativas e Industriais Modernas de 
1925, uma feira mundial que de fato se tornou o ponto alto do estilo moderno francês 
e ponto de partida das adaptações americanas e suas ramificações. 
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Anexo fotográfico 11 (comparativo)  – Prédio da East Side Airlines em Nova York – “caixa 

de pedra” encimada por um par de águias “modernas”, datado de 1939/40. 
[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art 

Déco Architecture – Design, Decoration and Detail from 
the Twenties and Thirthies 

Thames e Hudson – Londres – 1992”] 
 

 
 

  A arquitetura Art Déco não é uma arquitetura de 
personalidades, de arquitetos-estrelas. É uma arquitetura que se constrói por 
ela mesma, por suas próprias qualidades e seu espírito, energia e imediato 
impacto visual, e não de suas estruturas internas, serviços, plano dos andares 
e elevações.“ 
 

[PATRICIA BAYER – Art Déco Architecture – Design, 
Decoration and Detail from the Twenties and Thirthies 

Thames e Hudson – Londres – 1992] 
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Anexo fotográfico 12 (comparativo) – Detalhe do coroamento do Palácio Arquiepiscopal de 

Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Notar a presença dos elementos ornamentais 
geométricos, a quina viva do bloco e a aplicação do pó-de-pedra. A palmeira à esquerda da 

foto contribui na qualificação da origem da ornamentação. 
[Fonte: Acervo do perito] 

 
  O estilo Art Déco exerceu influência em diversos outros campos do 
pensamento humano, que não apenas a Arquitetura. Baseados em seus ditames e preceitos 
formais há esculturas, pinturas, vidros, cerâmicas, jóias, pinturas, tapetes, gravuras, objetos de 
uso diário como cafeteiras, luminárias, xícaras, mobiliário de toda ordem, relógios, camas, 
escrivaninhas, penteadeiras e cadeiras, exercendo influência formal em musicais de teatro, 
seus cenários e até mesmo em tipos de imprensa. Hoje em dia o estilo e suas peças originais 
são não só muito valorizados por colecionadores como  revivido em numerosas estruturas, 
sobretudo em grandes prédios dos Estados Unidos da América e Europa. 

 
 

III.2.2  – A PRESENÇA DO ART DÉCO EM BELO HORIZONTE – O PÓ-DE-PEDRA 
 
  O estilo Art Déco passou a ser adotado em Belo Horizonte num momento claro 
de rompimento da cidade com aquele estilo que representava o passado em termos de 
diretrizes arquitetônicas, no sentido de “modernização” das linhas gerais de composição 
formal. Assim, rompeu-se com o tratamento tido como rebuscado do estilo eclético, e a 
cidade assiste o estilo “moderno” impor-se indistintamente, tanto no Centro quanto nas 
periferias, nos prédios públicos e nos edifícios verticais modernos. Havia inclusive nos anos 
1930 uma coluna no jornal “Estado de Minas” denominada “A Casa Moderna”, onde se 
divulgavam modelos desse tipo de arquitetura residencial.  
 

“  Naquela coluna, chama a atenção como a um tratamento formal 
moderno, que resultava numa arquitetura “cúbica”, vai corresponder uma linguagem 
de nítida inspiração corbuseana, aparecendo reiteradamente ao longo dos artigos as 
idéias de conforto, higiene, despojamento e economia. Quanto a esse último, é 
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interessante destacar ainda que em quase todos os artigos estima-se o custo provável 
da construção, ressaltando-se as vantagens também financeiras dessa nova 
arquitetura (não é por acaso que muitas das casas de aluguel, que se multiplicam à 
época como forma de investimento, são construídas em “estilo moderno”). 
 

[LEONARDO BARCI CASTRIOTA / LUIZ MAURO 
DO CARMO PASSOS – “O ‘Estilo Moderno’: 

Arquitetura em Belo Horizonte nos Anos 30 e 40 – A 
casa futurista” – in Arquitetura da Modernidade 

Editora UFMG / IAB MG – Belo Horizonte – 1998] 
 
 

 
Anexo fotográfico 13 (comparativo) – Tomada dos fundos do mesmo Palácio Arquiepiscopal 
de Belo Horizonte. Os pontos brilhantes na parede posta contra o sol mostra tenuemente as 

partículas de mica no revestimento pó-de-pedra, disseminado em toda a superfície. 
[Fonte: Acervo do perito] 
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  É possível que este motivo citado – o custo da construção – tenha também 
levado este proprietário / empreendedor a optar pela adoção do estilo: afinal, tratava-se de 
pessoa notoriamente de posses e que não usaria, em princípio, as unidades residenciais da Rua 
dos Caetés, 612 para sua própria moradia, já que sua casa se constituía das mais imponentes 
da cidade, no bairro de Lourdes. As unidades deviam ser mesmo para aluguel, renda. 
Aconteceu que o futuro o fez ver que a renda proporcionada pela atividade comercial, naquele 
ponto, era maior que a da residencial, o que muito possivelmente o fez alterar o uso primitivo, 
no que foi acompanhado pelos proprietários seguintes. 
  Em Belo Horizonte, são característicos do estilo Art Déco os prédios e 
residências conhecidos popularmente por “pó-de-pedra”, alusão ao seu revestimento 
composto de fragmentos de mica adicionados ao reboco. Em particular, a importância 
histórica das construções em pó-de-pedra é de extremo alcance. A afirmação é de especial 
interesse se se considerar a particularidade da origem de tal revestimento – indubitavelmente 
da cidade – e o grande número de construções que atingiu em seu período áureo, e que 
permanecem em alguns exemplares – já foram numerosos, mas estão desaparecendo. Sua 
abrangência foi tal que, mais que um simples material de revestimento, o pó-de-pedra acabou 
por emprestar seu nome ao estilo que melhor “encarnou”, o Art Déco. 
  Paralelamente, a cidade recebia um número grande de construções de porte, 
especialmente nas áreas de educação e saúde. São desta época grandes construções como a 
Santa Casa de Misericórdia, a Casa de Saúde São Lucas, o Hospital Municipal de Belo 
Horizonte (atual Hospital Odilon Behrens) e os colégios Santo Agostinho, Imaculada 
Conceição, Marconi e Batista Mineiro. 
  Os negritos do texto transcrito a seguir foram introduzidos por este perito e se 
referem a tópicos que têm correspondência direta com o edifício estudado: 

 
“  Desde os anos 1920, Belo Horizonte mudara significativamente, tendo 
há muito superado a sua condição de mera cidade administrativa e se consolidado 
como importante pólo de comércio e serviços e caminhando em direção à 
industrialização. A sua fisionomia arquitetônica também sofria transformações, 
adaptando-se a esses novos tempos: a partir dos anos 1930, a cidade vê surgir uma 
série de edificações em “estilo moderno”, que com sua ornamentação geométrica e 
arrojados jogos de volumes, queriam ser contemporâneas das transformações em 
curso.  
É curioso que essa arquitetura – que se pretendia moderna e que marca a cena belo-
horizontina nos anos 1930 e 1940 – tenha tido uma fortuna crítica desfavorável, 
aparecendo na historiografia da arquitetura moderna – sob uma ótica negativa – 
como uma variante sem maior importância ou interesse. Apenas recentemente alguns 
autores têm começado a apontar a unilateralidade e parcialidade dessa 
historiografia, que, ao erigir como paradigma de qualidade e significação as obras 
derivadas da visita de Le Corbusier ao Brasil – pertencentes à corrente que se torna 
hegemônica após 1936 -–, criaria uma narrativa taleológica da evolução da 
arquitetura no país.  
Nesta linha, por exemplo, Günter Weimar aponta o “mito”, alimentado por essa 
narrativa canônica, segundo a qual a arquitetura efetivamente brasileira teria 
começado no ciclo mineiro, sendo as obras realizadas anteriormente interpretadas 
como uma mecânica de transplantação para o país da arquitetura de Portugal – uma 
espécie de “pré-história” da verdadeira arquitetura brasileira. Corolário de tal tese, 
ter-se-ia o mito de somente a arquitetura barroca – além da modernista, naturalmente 
– tinha dignidade, sendo o século e meio entre os dois períodos taxados como “de 
uma esterilidade total e, portanto, indignos até de serem citados”. 

 
  O jogo de volumes e a ornamentação geométrica podem ser constatados de 
maneira inequívoca no prédio em questão. As varandas, o avanço do corpo central em 
contraposição aos recuos das paredes laterais da parte alta do volume, os frisos horizontais e 
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verticais de fachada, o “capitel” estilizado da colunata, a rigidez da composição das janelas e 
portas estão a corroborar a afirmação.  
 
 

 
 

Anexo fotográfico 14 – Vista geral da fachada, tomada a partir do prédio do INSS situado 
defronte. Notar o jogo de volumes, a ornamentação geométrica (detalhe na próxima 

fotografia) e todos os demais itens citados no item anterior do texto.  
[Fonte: Acervo do perito] 

 
 

Continuando o texto já iniciado: 
 

À recepção negativa que a historiografia reserva à arquitetura desse 
período vem se juntar o quadro complexo que essa apresenta: de fato, nos anos 1930 
e 1940 encontram-se convivendo na cena arquitetônica belo-horizontina os últimos 
avatares do ecletismo, o chamado “estilo moderno”, mais tarde conhecido como art 
déco – que se torna hegemônico – e os primeiro exemplares de uma variante do 
modernismo vanguardista. E o que é mais interessante: muito mais que uma oposição 
frontal entre estilos e perspectivas antitéticas, parece possível identificar no período 
um leque de atitudes, onde as áreas de interpenetração entre uma e outra paleta 
constituem o que há de mais característico. Aproximação, superposição, diluição – 
idéias que permitem pensar um período de buscas, em que a única certeza era o 
esgotamento do academicismo e do ecletismo classicizante do início do século. É 
neste sentido que um historiador da arquitetura latino-americana como Ramón 
Gutierrez pode aproximar fenômenos aparentemente tão díspares como o art 
nouveau, as “restaurações nacionalistas”, como o neocolonial, e o art déco, que 
teriam como traço comum uma “ruptura com o academicismo”, ainda que seus 
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planos de conflito não sejam similares, oscilando entre uma dialética conceitual e 
uma disputa sobre modelos formais”. 

No que se refere à variante “moderna” hegemônica nessa época, a 
complexidade do período reflete-se na própria denominação a empregar: o termo art 
déco, hoje largamente difundido, é recente – foi utilizado nesta acepção apenas a 
partir do final da década de 1960, quando Bevis Hillier o popularizou com a 
publicação de seu livro Art Déco (1968) – e controverso – muitos autores não o 
consideram propriamente um estilo, ou fazem uma série de distinções internas à idéia. 
(Cabe notar que no período essa arquitetura é conhecida em Belo Horizonte como 
“cubista”, “futurista” ou simplesmente “moderna”.) Como denominação geral para 
a arquitetura “moderna” que começa a dominar a cena urbana belo-horizontina no 
período, no entanto, o termo art déco parece-nos adequado: ao remeter 
imediatamente à “Exposição de Arte Industrial e Decorativa Moderna”, acontecida 
em Paris em 1925, remete-nos imediatamente também à idéia de um “estilo 
moderno”, que vai ser a tônica desse evento. ... Assim, com o art déco logra-se, como 
bem resume Aracil, “uma síntese figurativa que, incorporando soluções formais de 
vanguarda, consegue criar um amplo repertório de imagens de fácil assimilação entre 
amplas camadas da população”. 

 
 

 

 
Anexo fotográfico 15 – Detalhe de ornamentação geométrico presente a título 

de capitel, substituindo os clássicos capitéis dóricos, jônicos e coríntios. Este tipo de 
ornamentação é traço constante no Art Déco. Este não apresenta a mesma riqueza de 

detalhes do Palácio Arquiepiscopal (do mesmo Raffaello Berti), mas implica na mesma 
leitura do elemento decorativo. 

[Fonte: Acervo do perito] 
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  A partir dos anos 1930, essa arquitetura chega a Belo 
Horizonte e se difunde largamente, alcançando em 1935 a própria arquitetura oficial: 
o projeto vencedor para o concurso para o novo Palácio da Municipalidade, de 
autoria do arquiteto Luiz Signorelli, vai ter, como anuncia uma revista da época, sua 
“fachada lançada em linhas modernas, obedecendo na sua estrutura e no seu 
conjunto os moldes da arquitetura contemporânea”. (Num outro artigo, publicado na 
folha de Minas, em 25 de dezembro de 1936, o edifício – então em construção – 
também é descrito como sendo “em sóbrio estilo moderno” e “com todos os 
requisitos de conforto e disposição racional”, chegando a ser saudado como “a 
vitória da arquitetura racional em Minas”.) ... Esse edifício vai expressar bem, a 
nosso ver, a atitude dominante no período: elementos e preocupações “modernos” 
mesclam-se a uma lógica compositiva e projetual ainda parcialmente tradicional. 
Assim, ao mesmo tempo em que, em artigo publicado na época, enfatiza-se o uso do 
concreto armado – que permite grandes vãos -, de grandes vitrais “basculantes e 
modernos”, e de um “moderno” telhado de vidro e concreto que encima “um amplo 
salão central”, solução “prática e lógica” para um edifício público, permanecem 
elementos tradicionais – o tema da torre do relógio municipal, a predominância das 
massas sobre os vazados e a presença de elementos monumentais, como o pórtico e a 
escadaria de entrada.” 

 
[LEONARDO BARCI CASTRIOTA / LUIZ MAURO DO CARMO 

PASSOS – “O ‘Estilo Moderno’: Arquitetura em Belo Horizonte nos Anos 30 e 40 – 
O art déco e a arquitetura pública” – in Arquitetura da Modernidade 

Editora UFMG / IAB MG – Belo Horizonte – 1998] 
 
 
  Cabe aqui observar que a autoria do projeto da Prefeitura 

Municipal, embora oficialmente de Luiz Signorelli, é atribuída quase que unanimemente a 
Raffaello Berti pelos motivos expostos na sua pequena biografia trazida a seguir neste 
trabalho. Em outro artigo, o estilo Art Déco é mais uma vez comentado de maneira 
individualizada com relação a Belo Horizonte: 

 
 
  “... 

  ... nos anos 1940 nota-se uma tendência mais 
homogênea em direção a um “sóbrio modernismo”, onde os volumes geométricos, 
despojados de ornamentos, são submetidos a uma composição com fortes valores 
clássicos, como a simetria e a hierarquia. 

  A primeira dessas tendências, mais notável nos anos 
1930, vai ser justamente aquela que poderia ser chamada – de uma maneira mais 
apropriada – de art déco, conhecida à época no Brasil como “futurista”. 
Caracterizada pela profusa utilização da decoração moderna geometrizada, aliada à 
forte ênfase expressiva e monumental, assimila tanto recursos da matriz clássica 
quanto do racionalismo “cubista”. ... Nesses edifícios, o cruzamento de linhas 
ortogonais, subordinadas à dominante vertical, expressa um dinamismo triunfante e a 
coesão dos elementos sob um princípio dominante, que nos remetem às imagens do 
peritoitarismo que permeou a arquitetura corrente e o imaginário político e cultural 
da Europa, da URSS, dos Estados Unidos e do Brasil, nos anos 30. Expressivo deste 
imaginário é um elemento encontrado abundantemente nos edifícios deste período, 
tanto em modestos galpões quanto na monumental Santa Casa: o agrupamento de 
placas verticais, encravadas nos volumes, geralmente cruzando linhas horizontais, 
sugerindo a função de enrijecimento ou travamento e imprimindo um sentido de 
ascendência à composição. Outro recurso decorativo bastante comum no período é a 
incrustação (justaposição em baixo relevo) de emblemas figurativos estilizados, 
alegorias como os internacionalmente populares “mercúrios” em edificações ligadas 
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ao comércio, e outros afirmativamente nacionalistas, como a palmeira estilizada na 
fachada do Edifício Indaiá e os índios do Edifício Acaiaca. ... 

  ...” 
[LEONARDO BARCI CASTRIOTA / LUIZ 

MAURO DO CARMO PASSOS – “O ‘Estilo 
Moderno’: Arquitetura em Belo Horizonte nos 
Anos 30 e 40 – ‘O ciclo do arranha-céu’ ” – in 

Arquitetura da Modernidade 
Editora UFMG / IAB MG – Belo Horizonte – 1998] 

 
  A presença do estilo moderno acabou por ajudar a criar e consolidar, por assim 
dizer, uma imagem urbana que punha em evidência o afã de progresso que se cultivava na 
Capital, notadamente naqueles tempos: a cidade foi adquirindo uma nova face, consolidada 
pelo alcance de praticamente todos os segmentos da sociedade. A arquitetura passava de ser 
feita, aos olhos daquela sociedade, “em sóbrio estilo moderno”. 
 
 
III.2.3 – CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS PROJETOS DOS PRÉDIOS  

   PREVISTOS PARA O LOCAL 
 

  Conforme se abordou em itens anteriores, houve 2 (dois) projetos de prédios 
licenciados para o local; destes, apenas o segundo foi executado.  
  Entre as plantas dos dois prédios previstos para o local (afora o primitivo do 
qual não se tem notícias) – apenas o segundo deles afinal executado – mostrou algumas 
diferenças importantes de evolução da atividade de projetar. O primeiro deles, em apenas dois 
pavimentos, é compacto, com a ocupação de praticamente todo o terreno (a menos de algumas 
poucas e pequenas áreas de ventilação) e com 2 lojas térreas diferentes e 4 unidades 
autônomas superiores. O segundo, afinal construído, mostra solução com as mesmas 2 lojas 
térreas, porém idênticas, e 4 unidades residenciais autônomas. Porém, distribuídas em 2 
pavimentos, puderam apresentar distribuição mais adequada, áreas externas generosas em 
pleno centro da cidade e condições gerais de higiene das habitações muito mais favorável, em 
face da dimensão e qualidade dos tais espaços externos e a possibilidade de as peças serem 
iluminadas e ventiladas através deles. 
  No segundo projeto, ainda, pode-se notar uma melhor setorização dos 
ambientes, inclusive com o aparecimento de um hall de distribuição para as partes íntima, 
social e de serviço da moradia, o que só se tornou mais presente nas edificações bastante 
tempo depois, já no Modernismo da nova geração de profissionais que se seguiu à de 
Raffaello Berti. A concessão aos antigos costumes, no entanto, foi feita na comunicação 
(muito comum, então), entre dois quartos do apartamento, não se sabe a razão e os motivos.  
  A evolução de qualidade da planta e do próprio produto final, entretanto, é 
patente e praticamente sem discussão, motivo que solidamente justifica a hipótese de a troca 
de projeto ter se verificado devido a tal. O primeiro, se construído, apresentaria sérios 
problemas de habitabilidade em função de suas reduzidas (apesar de legalmente regulares) 
insolação, ventilação ou mesmo iluminação, além de a maioria dos ambientes se voltarem 
para áreas internas desprovidas da visão de qualquer panorama. 
  Em termos estéticos, passou-se de uma composição livre, descomprometida 
com a simetria, com outra bem mais “amarrada”, perfeitamente simétrica, de volumes mais 
vigorosos e, acima de tudo, com melhores características de padronização de materiais, 
equipamentos e procedimentos construtivos – preocupações que se tornaram fatores de 
atribuição de qualidade a projetos somente muito mais tarde. 
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PROJETO ANTERIOR NÃO EXECUTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Fonte – Cadastro Municipal] 
 
 

 
PROJETO ANTERIOR NÃO EXECUTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Fonte – Cadastro Municipal] 
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III.2.4 – O PROJETISTA – ARQUITETO RAFFAELLO BERTI 
 
  Pesquisa realizada por este perito junto ao Cadastro Municipal revelou ter sido 
o prédio em questão sido projetado por RAFFAELLO BERTI em 1940. O projetista, dos mais 
renomados, solicitados e influentes arquitetos de sua época, faz parte da segunda geração de 
profissionais que mais exerceram influência na arquitetura da cidade em qualquer tempo, 
vindo imediatamente após aquela primeira que moldou as primeiras construções da nova 
Capital – Luiz Olivieri, José de Magalhães, Edgard Nascentes Coelho, Francisco Izidro 
Monteiro e outros. 
  A introdução do “estilo moderno” em Belo Horizonte está estreitamente ligada 
ao nome de Raffaello Berti. Sua intensa produção, de mais de 500 projetos, está distribuída 
em praticamente todos os tipos de prédios de que necessita o homem, públicos, privados ou 
religiosos. E é clara em sua obra a influência da cultura arquitetônica italiana do início do 
século, com a releitura de um classicismo robusto em suas obras, só que então dispondo de 
ferramentas, técnicas e materiais novos. 
  Inicialmente em sociedade com Luiz Signorelli, que o trouxe a Belo Horizonte, 
e mais tarde de forma individual, Raffaello Berti mereceu verbete extenso no Dicionário 
Biográfico de Construtores e Artistas de Belo Horizonte, publicação alusiva ao Centenário de 
Belo Horizonte, e é figura imprescindível em qualquer estudo mais profundo que se faça a 
respeito da arquitetura da capital. Consta do citado Dicionário: 
 
 
 

BERTI, Raffaello 
 

(Colle Salvetti, província de Pisa, Itália , 1900 – Belo Horizonte, MG, 1972) 
Arquiteto e pintor. Diplomou-se em arquitetura pela Real Academia de Belas-

Artes de Carrara, Itália, em 1921. Chegou ao Brasil em 1922, fixando residência no 
Rio de Janeiro. Trabalhou no Escritório Técnico Heitor de Mello durante o período de 
1922/1926, prestando serviços no detalhamento de projetos como o do Pavilhão para 
Exposição Internacional do Rio de Janeiro (1922), sede do Jóquei Clube e do Hospital 
Gaffré Guinle, com os arquitetos Arquimedes Memória e Francisque Cuchet. Em 1930, 
atendendo a convite de Luiz Signorelli, transferiu-se para Belo Horizonte para realizar 
trabalho com a duração de seis meses, permanecendo, contudo, na Capital mineira até 
seu falecimento, em 1972. Participou da fundação e da organização da Escola de 
Arquitetura da UMG, em 1930, onde foi professor das cadeiras de Composições 
Decorativas e Arquitetura Paisagística. Recebeu diversos prêmios e homenagens como 
arquiteto e como professor.  

Em Belo Horizonte, foi responsável pelos projetos das seguintes edificações: 
Prefeitura Municipal (1935), Casa di Itália (Societá Italiana Operaia di Beneficenza e 
Mutuo Soccorso (1935; demolida)); Palácio Arquiepiscopal (1937); edifício Capixaba, 
segundo “arranha-céu” de Belo Horizonte, construído em 1936 na rua Rio de Janeiro, 
430; residência de Arlinda Corrêa Lima, na rua Carangola, 82 (1938; demolida); 
Colégio Marconi (1938/1941), na avenida do Contorno, 8476; Colégio Izabela 
Hendrix, na rua da Bahia, 2020 (1939 – auditório); edifício Teodoro (1939), na 
avenida Afonso Pena, 398; sede social do Minas Tênis Clube, na rua da Bahia, esquina 
de rua Antônio Aleixo (1940); edificação na rua Caetés, 612 (1940); Cine Metrópole 
(1941; demolido); antiga residência na rua Fernandes Tourinho, 471 (1941); Santa 
Casa de Misericórdia (1941/1946); Hospital Municipal, hoje Odilon Behrens, na rua 
Formiga, 50 (1941); residência na rua Ceará, 1851 (1943); Cine México, na avenida 
Oiapoque, 194 (1943/1944); Igreja Santo Afonso, no bairro Renascença, na praça 
Muqui, 109 (1944); Hospital Felício Rocho, na avenida do Contorno, 9530 (1944); 
edifício Walmap (1948), na rua Carijós, 218, construído por Alfredo Carneiro 
Santiago; Hotel Itatiaia, na praça Rui Barbosa, 187 (1948/1951); edifício Pasteur, na 
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Rua Tamóios, 350, esquina com avenida Amazonas; Maternidade Odete Valadares, na 
avenida do Contorno, 9494; Hospital Vera Cruz, na avenida Barbacena, 653; Colégio 
Batista, na rua Ponte Nova, 728; Igreja São Francisco das Chagas, na praça São 
Francisco; Cine Santa Tereza, na praça Duque de Caxias, 69; Cine Renascença; Cine 
Floresta, na avenida do Contorno, 1665, esquina com a rua Floresta; edifício Indaiá, 
na rua Santa Catarina, 334 (construído por Alfredo Carneiro Santiago); edifício 
Alcazar, na rua da Bahia, 570; Feira Permanente de Amostras (demolida), dentre 
outros.  

 
 

Anexo fotográfico 16 (comparativo) – Reprodução do traçado da elevação frontal do Palácio 
Arquiepiscopal de Belo Horizonte, da autoria de Raffaello Berti. Notar os pontos de 

semelhança com o imóvel em estudo: apesar de menos dotado de ornamentação, a linguagem 
estética e de tratamento são em tudo similares. 

[Fonte: reproduzido de “MARIA SILVIA B. M. 
FONSECA – Rafaello Berti Arquiteto – Projeto Memória 

AP Cultural – Belo Horizonte – 2000”] 
 

 
 

Comparar com o desenho da elevação principal do 
prédio em estudo, fls. 8 deste trabalho. 

 
 
No período de 1930 a 1938, seu sócio e amigo Luiz Signorelli assinou diversos 

projetos por ele, que não podia assiná-los devido à sua condição de imigrante 
italiano não naturalizado, dentre os quais se incluem os prédios da Prefeitura 
Municipal (1935) e da Feira Permanente de Amostras, dentre outros. Sabe-se que 
Berti era também pintor, realizando exposições em Belo Horizonte, como a de abril 
de 1932 (Aquarelas e Arquitetura Moderna), com Luiz Signorelli. 

 
[Transcrição do DICIONÁRIO BIOGRÁFICO DE CONSTRUTORES 
E ARTISTAS DE BELO HORIZONTE – 1894 – 1940. Belo Horizonte: 
IEPHA-MG, 1997. 
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Fontes bibliográficas ali citadas: 
DIÁRIO DA TARDE, Belo Horizonte, 29/3/1984. 
ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG: 1930-1970. Belo Horizonte: 
Serviço Gráfico da Escola de Arquitetura, 1970, p. 25, 32. 
FOLHA DE MINAS, Belo Horizonte, 12/5/1940, p. 10. 
GUERRA, Rosângela. Para lembrar e conservar para sempre aqueles 
velhos tempos ... Estado de Minas, Belo Horizonte, 15/9/1984 
INVENTÁRIO de Proteção do Acervo Cultural (IPAC/MG). Belo 
Horizonte: IEPHA-MG, 1984. 
INVENTÁRIO do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Belo 
Horizonte: SMC, DMPC, 1994.] 

 
 
III.2.4 – LEITURA VISUAL DA FORMA DO OBJETO 
 
  Em linhas gerais, o edifício segrega-se em três unidades principais: 1. o 
embasamento; 2. o corpo superior; 3. o coroamento. Apresenta relativa continuidade nos 
diversos elementos verticais de apoios – efetivos e visuais – que se destacam na composição: 
pilares e conjuntos de janelas por eles contidos. Neste contexto surgem, encimando-os, os 
arranjos florais em pedra, exatamente no objetivo da vista para o observador postado na rua. 
Em contraponto ao estímulo visual vertical, outros conjuntos de janelas rasgados com 
tendência horizontal se percebem nas laterais reforçados pelas varandas solidamente 
delineadas pelos guarda-corpos em alvenaria. Por fim, o coroamento concorre no contraponto 
ao vertical, arrematando superiormente o edifício.  
  Os fatores de proximidade e de semelhança, reforçados pela uniformidade de 
tratamento de partes cheias (as alvenarias) e vazios (os vãos), concorrem para a unificação da 
imagem do edifício, que é (ou deveria ser) um objetivo primordial para a apresentação de um 
bom projeto: fatores como equilíbrio, clareza e harmonia visual estão presentes em doses 
adequadas. 
 
 
III.2.5 – ANÁLISE COMPARATIVA 
 
  Naturalmente, há que se ter o discernimento de não se ter em mente alçar o 
prédio estudado à condição de exemplar perfeito do estilo internacional (tais como os citados 
no texto do livro estrangeiro neste trabalho). Faltavam aqui para tanto condições que 
praticamente nenhuma região do Brasil possuiu naquela época: o domínio da tecnologia do 
emprego do aço na construção e sobretudo faltava o mais importante para o aparecimento, 
florescimento e o desenvolvimento de qualquer estilo: a condição econômica favorável de que 
se beneficiou sobretudo a América do Norte naquela ocasião. Apesar do surto 
desenvolvimentista tão alardeado pela imprensa naqueles anos de 1930/40, este progresso 
jamais teve a magnitude daquele experimentado, por exemplo, por cidades como Nova York 
ou Chicago, ambas nos Estados Unidos da América. 
  Voltando a Belo Horizonte, em se tratando do prédio comercial em questão, 
foram utilizados os materiais existentes no país e na região, adaptando-se o vocabulário 
adotado pelo estilo ao ferramental de que aqui se dispunha. O resultado foi um prédio de 
proporções corretas, de fachada estudada, projetado especificamente para o fim a que se 
destinava (lançado no alinhamento da via pública, como era o costume de então) e que 
funciona já há muitos anos desempenhando um papel – o seu papel.  
  Como paralelo significativo para o prédio em estudo, pode ser citado o Palácio 
Arquiepiscopal de Belo Horizonte, situado na Praça da Liberdade. Um dos melhores e dos 
mais importantes exemplares de prédios em estilo Art Déco na cidade, este tem algumas 
referências comuns com o prédio em estudo, a iniciar pela mesma autoria – Raffaello Berti –, 
o material empregado no revestimento – o pó-de-pedra –, a época de execução do projeto e 
possivelmente da obra – final da década de 1930 (o Palácio) e início da de 1940 (o prédio em 
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questão) –, a presença de pilares retilíneos de quinas retas encimados por motivos florais no 
local das capitéis, presença de varandas, tratamento despojado mas inequívoco dos peitoris e 
vergas e a própria volumetria austera em ambos adotada. Além destes elementos, os mais 
visíveis, há outros menos patentes, mas imprescindíveis à qualificação do bem em estudo. 
 

 
 

Anexo fotográfico 17 (comparativo) – Outra tomada externa do Palácio Arquiepiscopal de 
Belo Horizonte. 

[Fonte: Acervo do perito] 
 
  Assim, em vista do comentado neste e nos itens anteriores, puderam ser e 
foram identificados diversos pontos do prédio-objeto deste trabalho que se inserem e em 
alguns deles até se confundem com os preceitos do estilo arquitetônico informado, 
estabelecendo um vínculo entre a arquitetura do prédio do comércio da Rua dos Caetés, 612, 
as demais da sua vizinhança e o que se construía no restante do mundo a partir da Exposition 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes ocorrida em Paris em 1925. São os mais 
importantes: 
 

1. volumetria coerente com o entorno imediato e a micro-região em que se encontra 
inserido – 3 pavimentos, uso misto; 
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2. volumetria sólida, de poucas reentrâncias, rompida pelas quinas com tratamento 
retilíneo e outros elementos salientes às fachadas; 

3. fachadas com tratamento estudado, simétrico e de linhas de desenvolvimento 
definido; 

4. presença de saliências verticais contíguas, atingindo toda a parte superior da 
fachada, a partir da marquise; 

5. tratamento estudado de peitoris, também com uso de frisos e reentrâncias, porém de 
menor profundidade; 

6. presença de ornamentação de cunho geométrico, representada pelos arremates 
florais acima dos pilares, na posição dos capitéis, que marcam a fachada e lhes dão 
ritmo; 

7. acabamento de pisos na mesma linha; 
8. revestimento da fachada em “pó-de-pedra”, em consonância com o estilo austero 

adotado e referência fundamental à arquitetura que se praticava na época na cidade; 
9. sacadas salientes, nos cantos da composição, conferindo-lhe leveza localizada com 

uso deste elemento de alto significado para a cultura local; 
10. guarda-corpos em alvenaria de tijolos, com detalhes de acabamento no próprio 

revestimento, reforçando a solidez da volumetria; 
11. presença de elementos horizontais “esculpidos” no próprio revestimento da alvenaria 

– os frisos . 

 
 

Anexo fotográfico 18 – Vista externa inferior do prédio em estudo. 
[Fonte: Acervo do perito] 

 
 
  É ainda certo que não  apenas na Capital surgiram construções segundo este 
estilo. No interior foram erguidos diversos exemplares de prédios para os mais diversos fins, 
tais como residências, casas de comércio, prédios públicos, clubes, ginásios esportivos, 
fábricas, colégios, hospitais e praticamente todo tipo de construção de que prescinde o homem 
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para sua existência moderna. As fotografias mostradas a seguir procuram, visualmente, 
demonstrar a identificação do prédio estudado com o estilo, aqui representado nas fotocópias 
contíguas a cada uma; as fotos foram copiadas do mesmo livro do qual se trouxe a tradução já 
apresentada. 

 
 

Anexo fotográfico 19 (comparativo) – Vista externa do prédio do “Daily Telegraph” em 
Napier, Nova Zelândia, de 1932. Há diversos pontos em comum, salientando-se a volumetria, 

marcação da fachada com pilares, ornamentação pictórica geometrizada, ornamentação, 
simetria. 

[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art Déco 
Architecture – Design, Decoration and Detail from the 

Twenties and Thirthies 
Thames e Hudson – Londres – 1992”] 

 
  O mais importante a ser observado, no entanto, é que o prédio em questão 
reúne muito do que de mais significativo se produziu em Belo Horizonte neste estilo, situação 
que se confirma e se reafirma com a atenção, entre outros, aos mais importantes aspectos 
característicos do Art Déco na cidade. E tudo isto num ambiente de coerência com não apenas 
com as condições estéticas, mas também as sociais (representadas pela tipologia adotada e a 
finalidade para a qual foi edificado) e as econômicas (representada pela sua inserção 
adequada ao ambiente da Rua dos Caetés e a tudo que esta espelhava). O prédio pode ser 
incluído numa relação de bons exemplares do estilo em qualquer lugar, mas especialmente em 
Belo Horizonte, pelas particularidades já apontadas, não obstante a limitação patente de 
recursos para a sua projetação e construção. Podem ser notadas diferenças patentes entre ele e 
outros sem suas particularidades: a presença de tantos planos estudados, abruptamente 
terminando num conjunto de frisos horizontais, as quinas vivas, o pó-de-pedra, o esmero 
contido mas presente da ornamentação.  
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  A pureza de linhas da fachada, a simplificação a que se chegou, longe de se 

tornar pobre, são sinais da depuração do estilo. 
 

Anexo fotográfico 20 (comparativo) – Vista externa da fachada principal do Palácio 
Arquiepiscopal de Belo Horizonte (voltada para a Avenida Cristóvão Colombo), num detalhe 

do peitoril. 
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Anexo fotográfico 21 – Pormenor da fachada do prédio em estudo. Notar semelhanças de 
tratamento dos peitoris, um mais elaborado mas indubitavelmente da mesma linguagem  

. 
 

Anexo fotográfico 22 (comparativo) – Outra vista do mesmo Palácio Arquiepiscopal, desta 
vez em sua fachada voltada para a Rua Santa Rita Durão. O tratamento e a ornamentação 
menos elaborados, neste caso, deixa ver com mais clareza a semelhança com o imóvel em 

estudo, tanto no aspecto da volumetria quanto em linguagem de acabamentos.  
[Fonte: Acervo do perito] 
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Anexo fotográfico 23 (comparativo) – Vista externa de prédio em Nova York (E.U.A.) 

denominado New Amsterdam. A ornamentação em motivos geométricos é em chapas de 
metal, e a estrutura pictórica é semelhante, encimando os maciços verticais da fachada. 

 39



[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art 
Déco Architecture – Design, Decoration and Detail from 

the Twenties and Thirthies 
Thames e Hudson – Londres – 1992”] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo fotográfico 24 – Tomada externa do prédio em estudo, destacando-se o conjunto de 
detalhes verticais que se tornou uma constante na obra de Raffaello Berti: há elementos 
semelhantes nos prédios da Prefeitura de Belo Horizonte, Santa Casa de Misericórdia, 

Teatro Municipal de Nova Lima, Hotel Metrópole e outros. A poluição visual ocasionada 
pelas placas encobre. 

[Fonte: Acervo do perito] 
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Anexo fotográfico 25 (comparativo) – Paralelo de uso dos elementos verticais de fachada em 
prédio de 1938 situado em Glasgow, Escócia. 
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[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art 
Déco Architecture – Design, Decoration and Detail from 

the Twenties and Thirthies 
Thames e Hudson – Londres – 1992”] 
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Anexo fotográfico 26 (comparativo) – Detalhes do prédio do Hotel Metrópole (1939), do 
mesmo Raffaello Berti, em Belo Horizonte, com ornamentação em apliques verticais de 

alvenaria semelhantes ao imóvel em estudo. 
[Fonte: reproduzido de “MARIA SILVIA B. M. 

FONSECA – Rafaello Berti Arquiteto – Projeto Memória 
AP Cultural – Belo Horizonte – 2000”] 

 
 
 
 
 

 
 

 
Anexo fotográfico 27 (comparativo) – Outro paralelo de uso dos elementos verticais de 

fachada em prédio do mesmo Raffaello Berti, no caso a Santa Casa de Misericórdia, em Belo 
Horizonte, com ornamentação em apliques verticais de alvenaria semelhantes ao imóvel em 

estudo. 
[Fonte: reproduzido de “MARIA SILVIA B. M. 

FONSECA – Rafaello Berti Arquiteto – Projeto Memória 
AP Cultural – Belo Horizonte – 2000”] 
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Anexo fotográfico 28 (comparativo) – Uso dos elementos verticais de fachada no pavilhão 

Hall of Science  – a Century of Progress Exibition, Chicago, E.U.A., 1933-34. 
[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art 

Déco Architecture – Design, Decoration and Detail from 
the Twenties and Thirthies 

Thames e Hudson – Londres – 1992”] 
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Anexo fotográfico 29 (comparativo) – Uso dos elementos verticais de fachada em prédios de 
apartamentos residenciais no sudeste da Califórnia, E.U.A., 1940-41. 

[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art 
Déco Architecture – Design, Decoration and Detail from 

the Twenties and Thirthies 
Thames e Hudson – Londres – 1992”] 
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Anexo fotográfico 30 – Pormenor do topo dos elementos verticais de fachada introduzidos 
após a execução do projeto no prédio em estudo. Visualmente eles “sustentam” a borda da 
laje de cobertura do trecho que avança sobre a Rua dos Caetés. Notar que o aplique central 

é mais saliente que os demais. 
[Fonte: Acervo do perito] 
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Anexo fotográfico 31 (comparativo) – Uso dos elementos verticais e horizontais de fachada 
em hotel em Miami Beach, E.U.A., 1948, em conjunto com cores vibrantes que se tornaram 
uma constante no lugar. Notar a relativa simplicidade de acabamentos de revestimento e 
ornamentação ali empregados em relação ao pó-de-pedra, saliências, frisos e alegorias 

empregados no edifício em estudo. Da mesma forma que no prédio em estudo, os tais 
elementos verticais têm por fim uma superfície horizontal saliente da fachada. 

[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art 
Déco Architecture – Design, Decoration and Detail from 

the Twenties and Thirthies 
Thames e Hudson – Londres – 1992”] 
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Anexo fotográfico 32 (comparativo) – Uso dos elementos verticais e horizontais de fachada 

em cinema na Holanda, 1937. 
[Fonte: reproduzido de “PATRICIA BAYER – Art 

Déco Architecture – Design, Decoration and Detail from 
the Twenties and Thirthies 

Thames e Hudson – Londres – 1992”] 
 
 
 
 

 

 48



 
IV –  TÓPICOS ACERCA DO APROVEITAMENTO EFICIENTE DO  

TERRENO 
 
IV.1 – Sobre o conceito de Aproveitamento Eficiente 
 
  O conceito de “aproveitamento eficiente” de um terreno é de grande 
importância para o correto entendimento que se pretende com a inserção deste tópico no 
trabalho. Segundo o que consta da Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas,  

Item 3.3 – Aproveitamento Eficiente - aquele recomendável 
para o local, em uma certa época, observada a tendência de uso 
circunvizinho entre os permitidos pela legislação pertinente. 

Ou seja, o melhor aproveitamento que se pode dar a um imóvel não é, necessariamente, o 
máximo aproveitamento. Esta análise passa obrigatoriamente pelo que se pratica no mercado 
imobiliário do local, e cujo resultado se traduz no pequeno número de novas construções no 
centro da cidade – e, de resto, nos centros das grandes cidades do Brasil.  
 
IV.2 – Aproveitamento máximo 
 
  O máximo aproveitamento que pode ser dado a qualquer terreno da cidade está 
especificado em artigos próprios da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Belo 
Horizonte(de número 7.666/96). De acordo com o que consta da atual Lei, o imóvel em 
questão é classificado como pertencente à ZC – Zona Central da cidade, em sua subdivisão 
ZHIP, que tem a seguinte definição: 

  Art. 11 - São ZCs as regiões nas quais é permitido maior 
adensamento demográfico e maior verticalização das edificações, em razão de 
infra-estrutura e topografia favoráveis e da configuração de centro, e que se 
subdividem em: 
  I - ZHIP - Zona Hipercentral -; 
  II - ZCBH - Zona Central de Belo Horizonte -; 
  III - ZCBA - Zona Central do Barreiro -; 
  IV - ZCVN - Zona Central de Venda Nova.. 

   Segundo essa legislação, o terreno, devido à sua localização, possui os maiores 
coeficientes de aproveitamento possíveis de toda a cidade, de 3 vezes a área do terreno para 
uso não-residencial ou 3,5 vezes a área do terreno para uso misto (comercial e residencial).  
 
EM TEMPO:  

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO - Coeficiente que, multiplicado pela 
área do lote, determina a área líquida edificada admitida no terreno. 

[Anexo I da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo Urbano de Belo Horizonte 

 
  O diagnóstico de caráter econômico-financeiro que pode ser feito para o 
imóvel conduz às seguintes conclusões: 

1. a construção existente, em 3 pavimentos que ocupam a quase totalidade do lote, 
apresenta hoje um coeficiente de aproveitamento muito próximo de 3,00; 

2. apesar de permitido coeficiente maior que o atual para uso misto, o coeficiente de 
3,50 dificilmente seria ali empregado, já que o uso residencial nos pavimentos 
superiores não é mercadologicamente bem aceito. Esta afirmação pode ser 
confirmada desde a década de 1950, quando o primeiro proprietário passou a 
explorar o imóvel para uso totalmente comercial, no que foi acompanhado pelos 
que lhe seguiram; 
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3. hotéis e apart-hotéis são considerados pela Lei como sendo uso comercial. Ou 
seja, não se beneficiariam da possibilidade de coeficiente de aproveitamento 
maior; 

4. uma nova construção no local deveria, necessariamente, seguir os parâmetros e 
exigências da atual legislação, que incluem, entre vários outros:  

• afastamento frontal mínimo de 4,00m – com conseqüente perda de área de 
loja; 

• estacionamento de veículos – necessidade de 1 vaga de garagem para 
cada 50m² de área líquida edificada – com conseqüentes despesas de obra 
e perda de frente de loja, devido à necessidade de colocação de entrada 
para garagem; 

• colocação necessária de elevadores; 
• permeabilidade mínima sobre o solo de 20% da área do terreno, ou uso de 

jardineiras e caixas de captação de águas pluviais; 
• existência de pilotis em caso de uso misto – custo de obra de que não se 

poderia fugir. 
 
  Além destes, de cunho eminentemente de atendimento a normas de 
licenciamento de projetos pela Municipalidade, há que se atentar também para o fato de que o 
centro da cidade apresenta sinais de saturamento há bastante tempo, em que o potencial 
construtivo dos terrenos quase sempre não é inteiramente explorado. Comprove-se isto com a 
constatação de que há pouquíssimas obras novas na região e que os poucos prédios mais 
recentes se encontram em muitos casos desocupados, sinal inequívoco de que aquele mercado 
não está atualmente absorvendo novas unidades. 
  O afastamento frontal obrigatório numa construção nova traria, além da já 
citada anteriormente no item 4 retro, perda significativa de qualidade de ponto comercial para 
uma nova loja no local por representar solução de continuidade nos alinhamentos de todas as 
demais da rua (todas as vizinhas se situam no alinhamento; qualquer outra nova seria afastada 
4,00m do alinhamento). E a tudo isto se somaria a perda de testada para uma entrada de 
garagem, o que é grave (devido à perda de vitrines) para estabelecimentos que dependem de 
movimento de rua. 
  Com relação a uma possível reforma no prédio, esta indubitavelmente não 
ofereceria legalmente a possibilidade de aumento de área construída, o que de vez afasta 
possibilidades economicamente viáveis de atitudes neste sentido. Quanto a reformas internas, 
não há qualquer obstáculo a que sejam feitas. 
 
IV.3 – Sinopse da análise destes tópicos de aproveitamento 
 
  Em vista do contido nos itens anteriores, a hipótese de uma nova construção no 
local se afigura como anti-econômica, já que o prédio novo demandaria a construção de um 
inteiro que não apresentaria as vantagens do existente – já pronto, lembre-se, dependendo de 
obras de pequeno vulto (relativamente a uma obra de prédio novo) para sua melhor inserção 
no mercado imobiliário.  
 
 
 
V – OUTRAS CONSIDERAÇÕES – CONCLUSÃO 
 
  Há prédios que podem ser tomados como exemplos de estilo. Ou seja, tornam-
se eles próprias representações físicas do pensamento arquitetônico então em vigor. Outros se 
constróem como arquitetura dita apropriada, em repetição ou reinterpretação dos ditames 
primitivos, para uma clientela que via de regra não dispõe dos recursos técnicos e financeiros 
dos exemplos: este é o caso do imóvel estudado. 
  No interior do Brasil o Art Déco foi muito adotado e repetido, embora muitas 
vezes com menor riqueza de detalhes e acabamentos; a razão para ter sido com esta 
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freqüência utilizado se funda na possibilidade oferecida pelos cânones do estilo de se poder 
segui-lo em seu aspecto formal com a tecnologia de que já se dispunha e dentro de 
orçamentos flexíveis e factíveis. Em Belo Horizonte, no entanto, uma verdadeira “escola” se 
formou, talvez não tão despontante como as bases internacionais do estilo, mas com uma 
importância singular para a caracterização histórica da evolução arquitetônica local: a 
utilização do já citado revestimento em “pó-de-pedra”, material que, repita-se, é originário 
da cidade e praticamente só aqui existente. Some-se a tudo isto o fato de ter sido o prédio 
concebido por um dos expoentes (senão o maior) do estilo na época, profissional que marcou 
permanentemente a paisagem urbana da Capital. 
  A análise da estrutura perceptiva do objeto em estudo conduz a uma bem 
estudada relação de contrapontos de cheios e vazios delimitados por elementos de 
composição horizontais e verticais. Tal circunstância, agradável à vista e prenhe de fatores 
harmônicos, leva à conclusão de estar presente boa organização visual da composição e, 
acima de tudo, adequação formal com as demais construções contíguas, não obstante 
diferenças sensíveis de estilos adotados, mas relativamente à volumetria e adoção da escala 
humana 
  Em vista de todo o exposto, pode-se afirmar terem sido bem aplicados, de 
maneira geral, os conceitos inerentes ao estilo no bem resolvido prédio estudado, que deste 
modo se constitui de documento de importância de uma Arquitetura reproduzida largamente 
no Brasil e que particularmente teve em Belo Horizonte uma escola própria. E se constituíram 
em boas venturas a permanência do prédio (ao menos em sua face mais importante, apesar do 
mau trato a que algumas de suas partes foram submetidas), o fato de que uma reforma não só 
é viável como pouco onerosa e a circunstância de que hoje não se encontra ele desatualizado 
no estilo nem no aproveitamento econômico que poderia ser dado ao terreno. 
 
 
 
 
VI – QUESITOS APRESENTADOS 
 
VI.1 - Pela Autora 
 
1. “ Poderia o Sr. Perito definir o que seja arte Decó? “ 
R. Trata-se de um estilo arquitetônico e de “design” artístico característico dos anos 1930 
a 1950. O chamado Art Déco é um estilo arquitetônico que reúne influências do art nouveau e 
das vanguardas das primeiras décadas do século XX (Cubismo, Futurismo, Bauhaus), além de 
motivos vindos da arte asteca e egípcia. “Nasceu” na Exposition des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes de Paris, em 1925, de onde o nome é derivado, e desenvolveu-se 
durante as décadas de 1930 e 1940. Inspirado no “mundo da máquina”, desenvolveu um 
geometrismo de linhas simples, conciliando retas e curvas que rompiam com a tradição 
decorativa rebuscada, dando início à superação do academicismo e abrindo caminho para a 
modernidade. Vide mais informações no corpo do laudo. 
 
2. “ Quais os lugares relevantes no mundo em que esta arte é encontrada? “ 
R. O estilo Art Déco se difundiu rapidamente praticamente por todo o mundo ocidental e 
chegando até a Oceania. Exemplares importantes de prédios do estilo são encontrados 
sobretudo nos Estados Unidos da América (Nova York, Chicago, Syracuse, Miami, entre 
outras), Inglaterra, Hungria Alemanha, Bélgica, Áustria, Polônia, França e muitos outros 
países, inclusive da África.  

Chegou ainda a todo o Brasil, Argentina, México e ao Japão, mas indubitavelmente os 
exemplares mais importantes estão em Nova York (E.U.A.): o Empire State Building, o 
edifício-sede da Chrysler, o Waldorf-Astoria Hotel, a antiga East Side Airlines Building, o 
Manhattan’s Rockefeller Center e outras centenas mais. 
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3. “ Poderia o Sr. Perito demonstrar quais os elementos de notório valor histórico e 
cultural existentes nas fachadas dos imóveis tombados situados na Rua dos Caetés 610 e 612-
616, informando se são a mais pura e importante expressão da arte Decó ou não definem 
estilo determinante puro da arte Decó. “ 
R. Os elementos de valor existentes no prédio não estão presentes apenas nas fachadas. 
Eles têm início na prancheta de quem o concebeu, o que foi afinal concebido, com que 
materiais foi previsto dar acabamentos e afinal o produto que se obteve. Todos esses 
elementos tidos como de importância estão listados e explicados no corpo do laudo. 
 
4. “ Os imóveis do perito são manifestações arquitetônicas tão singulares que mereçam 
ser tombados? “ 
R. Ao ver deste perito, a resposta é sim, sobretudo considerando o contexto de Belo 
Horizonte e, particularmente, o da Rua dos Caetés. 
 
5. “ Os imóveis do perito possuem detalhes arquitetônicos únicos como os do imóvel 
situado na Rua dos Caetés, 603 esquina de rua São Paulo – atual prédio do INSS, antiga 
Delegacia da Receita Federal? “ 
R. Os detalhes arquitetônicos referidos no prédio situado defronte são de outra escola, de 
outro estilo, com presença tão importante na silhueta da cidade como o aqui tratado. Pode-se 
considerar um erro a adoção de um único estilo como tendo valor arquitetônico. 
 
6. “ A concepção estrutural dos imóveis do perito possui alguma singularidade de valor 
histórico e cultural? É merecedora de destaque no contexto dos imóveis existentes na Rua 
dos Caetés? “ 
R. Sua importância decorre de se configurar este em testemunha de um estilo 
arquitetônico, uma tipologia de uso e ocupação do solo e da evolução sócio-econômica da 
capital a partir já de sua inauguração até os dias atuais: a imigração e os imigrantes, a 
atividade comercial desde o nascedouro da cidade, a evolução das tipologias dos prédios e 
tanto mais. Ademais, há que ser destacada sua autoria, indubitavelmente um dos expoentes 
maiores da historiografia arquitetônica da cidade.  
 
7. “ Qual a situação interna do imóvel do perito? Há valor histórico e cultural nos 
espaços internos dos imóveis do perito? “ 
R. Ao ver deste perito, não. Os espaços internos foram há muito totalmente desfigurados, 
ao contrário do exterior. 
 
8. “ Os imóveis do perito são de importância incomum relativas à história e à cultura de 
Belo Horizonte, a justificar suas conservações como se encontram para as futuras gerações? 
“ 
R. Ao ver deste perito, sim, pelos motivos já listados e comentados neste trabalho. 
 
 
 
V.2 - Pelo Réu 
1. “ Em que consiste o movimento modernista chamado ‘Futurismo’? “ 
R. O chamado “Futurismo” era o nome que se dava, na cidade, ao estilo arquitetônico 
que veio como uma contraposição ao ecletismo e academicismo que se praticava até então. 
Mais tarde, esse estilo veio a receber o nome “Art Déco”.  
 
2. “ Quando tal movimento criou raízes no Brasil? “ 
R. A partir da década de 1930. 
 
3. “ Os imóveis dos autores, quando construídos, tiveram como inspiração o ‘Movimento 
Futurista’? “ 
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R. A época de sua concepção, a autoria, os materiais, o tipo de acabamento, a volumetria, 
os detalhes de ornamentação e a sua concepção geral são suficientes para corroborar o 
convicção de que os imóveis efetivamente seguem esta tendência e inspiração. 
 
4. “ Qual a relação do ‘Futurismo’ com a denominada ‘art-déco’? Esta última está 
presente nos imóveis dos autores? “ 
R. Era o termo que se aplicava, na cidade, à arquitetura que se praticava aqui nesta época 
– ou seja, o próprio Art Déco. O estilo está presente no imóvel dos autores. 
 
5. “ Existem em Belo Horizonte outros conjuntos urbanos com as mesmas características 
dos imóveis dos autores? “ 
R. Sim, são diversos os conjuntos na cidade em estilo Art Déco. Os mais conhecidos e 
significativos são o Palácio Arquiepiscopal na Praça da Liberdade (com uma semelhança 
muito grande em pontos específicos com o imóvel dos autores, mostrados no corpo do laudo), 
o prédio sede da Prefeitura de Belo Horizonte, a já demolida Casa d’Itália, o Instituto 
Metodista Izabela Hendrix, o Hospital Vera Cruz, o prédio da Santa Casa de Misericórdia, a 
residência particular situada na Rua Paraíba, esquina de Praça Tiradentes, e outras diversas 
construções em todos os bairros mais antigos da cidade. 
 
6. “ Consta do incluso Processo de Tombamento que os imóveis dos autores são 
construções remanescentes do ‘Movimento Futurista’, em ‘estilo pó-de-pedra’ (art-déco). 
Assim sendo, é certo afirmar que ditos bens são de interesse público, pelo seu excepcional 
valor artístico e cultural?“ 
R. Sim. 
 
7. “Historicamente, o Conjunto Arquitetônico da Rua Caetés é um dos remanescentes da 
época da Construção de Belo Horizonte? “ 
R. Sim. 
 
8. “Ainda historicamente, o Conjunto Arquitetônico da Rua Caetés já não foi 
considerado a artéria comercial da Capital Centenária, conferindo identidade à região 
central de Belo Horizonte? “ 
R. Sim. 
 
9. “ A descaracterização apenas do pavimento térreo, é capaz de retirar dos imóveis 
tombados o seu valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural? “ 
R. Não. 
 
10. “ É possível a reconstituição do pavimento térreo ao estado quo ante, ou seja, à época 
de sua construção? “ 
R. Sim. Como abordado no corpo do laudo, com interferência de pequena monta se 
consegue devolver ao prédio estudado toda a sua grandeza e imponência no contexto da Rua 
dos Caetés, inclusive alçando-o a uma categoria superior aos que lhe são próximos, 
justamente pelo seu valor estilístico, construtivo, ornamental e até testemunhal da evolução 
histórica da cidade de Belo Horizonte. 
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VII – TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
  O presente laudo consta de 53 (cinqüenta  e três) folhas de papel formato 
ofício, impressas de um só lado, sendo as 52 (cinqüenta e duas) primeiras rubricadas e a 
última assinada pelo profissional que o fez. 
 
 
Belo Horizonte, 2 de maio de 2000. 
 
 
 
 
              NONONONONONONONONO 
 
          Engenheiro Arquiteto, registrado no  
                 CREA de Minas Gerais sob o nº NONONO 
                e no IMAPE sob o nº NONO  
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Resumo. Este trabalho apresenta de forma sistemática uma das maneiras de se analisar estilisticamente um 
edifício urbano sob a ótica da Engenharia de Avaliações e Perícias através da procura do estabelecimento de um 
paralelo entre os posicionamentos histórico-formais do objeto em estudo relativamente ao momento vivido na 
ocasião de sua construção, tendo-se como pano de fundo uma questão judicial ainda não terminada até esta data. 
O sistema de signos culturais presente na obra em estudo é apresentado de forma a se ter entendimento mais 
facilitado pela linguagem da comparação, além de demonstrar o que os tais signos comunicam em termos da 
qualificação do estilo, sua aplicação e capacidade de comunicação, aqui tida como essencialmente ligada ao que 
se convenciona chamar cultura. O enfoque econômico, apesar de neste caso não se configurar como sendo o 
mais relevante pelas partes – sequer foi trazido à consideração no processo –, não foi deixado de lado. E, de 
forma ainda que básica, o estilo, por suas origens, características, materiais, obras e expoentes mais importantes 
a nível nacional e mundial, é levantado, enfeixado e trazido para uma linguagem adequada ao meio por onde 
circula a necessidade de seu conhecimento: técnicos do Direito, da Arquitetura e da Engenharia.  
 
 
Palavras-chave: Patrimônio, Estilo, Art déco, Aproveitamento eficiente. 
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20. Lei Municipal nº 7.166, de 27 de agosto de 1996, que estabelece normas e 

condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no Município. 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA 
XII COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-FORMAL DE EDIFÍCIO URBANO 

 
  Trata-se da apresentação de uma forma comparativa para se avaliar, do ponto 
de vista da estilística das construções, a aplicação de conceitos formais, construtivos e 
históricos em construção tombada como sendo de valor histórico para o município.  
  De forma análoga ao que prevê a aplicação do Método Comparativo de Dados 
do Mercado para a Engenharia de Avaliações, neste trabalho se procurou comparar, em seus 
itens de maior destaque, a construção em estudo e outras semelhantes tanto na própria cidade 
como no mundo, onde o estilo aplicado se fizesse mais presente e robusto nos seus 
fundamentos. Para tanto, foi feita uma pesquisa sobre o estilo no mundo e incluído um breve 
comentário no trabalho, de modo a melhor situar o leitor no caso de ele não ser ou mesmo 
estar familiarizado com o assunto. De maneira análoga, foram tecidas considerações sobre  
  Como forma de enriquecer o trabalho, foi trazida ao leitor uma pequena 
biografia do arquiteto autor da obra em estudo que permite não apenas o conhecimento do 
nome da pessoa como também – e sobretudo – a abrangência da sua obra, que no caso é muito 
extensa e contribui, de alguma forma, à formulação de um juízo de valor para uma tomada de 
posição. A análise da obra, então, procura mostrar não apenas a presença de elementos típicos 
do estilo em estudo – o Art Déco – como também compará-los com outros exemplares de 
forma visual, mediante comparações com fotografias também incluídas no laudo técnico. 
  Por se tratar de uma perícia judicial, foi necessário inicialmente seguir a 
estrutura própria de laudos desta natureza, ou seja, com a citação passo a passo das etapas 
seguidas: 

• Informação do escopo do trabalho e dos trabalhos realizados no local; 
• Considerações acerca da localização e descrição do imóvel: o objeto, os projetos, a 

construção atual, contexto urbano em que se insere o imóvel, aspectos gerais da situação 
presente. 

  A seguir, a estrutura do laudo passou a abordar aspectos técnicos mais 
próximos do objetivo do trabalho, com a chamada Análise técnico-histórica quanto às 
características arquitetônicas do prédio e seu possível valor como bem de preservação: 

• O entorno imediato – contextualização histórica – Rua dos Caetés; 
• Considerações gerais acerca do estilo arquitetônico – uma introdução ao estilo 
• A presença do estilo em Belo Horizonte – o pó de pedra e sua importância no cenário 

construtivo dos primeiros anos da Capital; 
• O projetista e sua importância no cenário arquitetônico da cidade; 
• Leitura visual da forma do objeto; 
• Análise comparativa. 

  Neste último item são feitas as comparações entre o objeto em estudo e demais 
comparáveis na cidade e no mundo, com uso franco tanto de soluções “macro” (prédios 
inteiros) como de detalhes isolados. De forma análoga são ainda feitas considerações sobre o 
aproveitamento eficiente do terreno, abordando-se desde o conceito até sua aplicação ao caso 
em questão. 
  A conclusão, seguida das respostas aos quesitos apresentados pelas partes, foi 
pela interpretação de que o bem em estudo continha a maior parte dos conceitos inerentes ao 
estilo, sendo de interesse para a cidade sua permanência. 
 
 
 
            MARCIO SOLLERO FILHO 
 
          Engenheiro Arquiteto, registrado no  
                 CREA de Minas Gerais sob o nº 36.519/D 
                e no IMAPE sob o nº 365/E  
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