
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
Projeto: RECUPERAÇÃO COBERTURA "CASA DE PEDRA" AREDES 

Proponente: Yara Tupynambá 

Local: Itabirito 

Responsável Técnico: Renata Fonseca 
 
 

No dia 22 de julho de 2022 a equipe do Semente, representada por Renata Fonseca e 

Paula Grandi, realizou uma visita de vistoria ao  Projeto - Recuperação Cobertura  “Casa de Pedra" 

Aredes , para verificar o andamento das atividades iniciais que estão sendo realizadas no projeto 

de recuperação de cobertura (telhado) existente na “Antiga Casa de Pedra” localizada no sítio 

arqueológico de Aredes.  

 

 

Para a realização da visita, inicialmente foi analisado o plano de monitoramento, junto 

ao cronograma com os meses de execução de cada objetivo/atividade. 

Por ser um projeto de intervenção em ruína arqueológica localizada dentro da Unidade 

de Conservação (Estação Ecológica de Arêdes), a realização de levantamento da edificação e a 



 

 

 

 

apresentação do projeto, estão sendo acompanhados pelos órgãos competentes (IEF e IPHAN), 

dos quais também estiveram presentes um representante de cada órgão na visita.  

O projeto foi dividido em duas fases, sendo a primeira de elaboração dos projetos 

(arquitetonico e complementar) e a segunda, fase de execução da atividade. Nesta visita foi 

apresentado à equiope do Semente o Projeto Arquitetônico da obra, assim  como os Projetos 

Complementares Cabíveis, declarando o Instituto Yara Tupinambá que a fase de execução já 

havia sido iniciada  

 

  

 
 

Foi relatado pela equipe de obra que a cobertura está sendo montada e todos os estudos 

para melhor adequação do telhado estão sendo realizados, para uma cobertura prontamente 

distinguível de feições técnicas que a tornem plenamente reversível sem implicar em quaisquer 

danos às estruturas históricas.  

  

 

 



 

 

 

 

Além disso, foi informado que nas obras não haverá alteração do piso e das paredes para 

valorizar a leitura do monumento.  

 

       

 

 

Ao longo da visita o responsável técnico apresentou o projeto estrutural -

COBERTURA SOBRE A RUÍNA, explicando toda a consolidação estrutural antiga, junto ao que está 

sendo realizado no atual momento. 

Segundo a equipe técnica, sobre orientações do IPHAN, o telhado será realizado por 

duas águas, em cor ceramica e perfil compacto, imitando esteio, onde também serão reforçadas 

as estruturas.  

Vale destacar ainda que, a Unidade de Conservação, Estação Ecológica de Arêdes, está 

rodeada de áreas com atividade de mineração, com isso é de grande importancia sua proteção, 

uma vez que a área é considerado um corredor ecologico para a fauna local, sendo relatado 

avistamento de diversos animais no local durante o trabalho em questão.  

Ao final da visita conclui-se que o projeto está em andamento, e que as atividades estão 

sendo realizadas conforme o previsto. 

Sem mais, 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2022. 


