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PARECER TECNICO

Ref,: Análise e deliberação sobre regularização da ERB BLH035B1 situada na Avenida Afonso Pena, 526, Edifício
Mariana, bem tombado pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências.

HISTORICO

Segundo o relatório técnico elaborado pela Engenheira Civil da DPCIúFMG, Sra. Maria Helena de Resende Costa,
datado de 0110212421, em outubro de 2020 o CondomÍnío do EdÍÍicío Maríana, bem tombado Íocalizado à Av. Afonso
Pena, 526 pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências, remete à DPCA cópia de contra
notificação enviada à American Tower do Brasil. O documento aponta os problemas gerados pelas estruturas da Estação
de Rádio Base implantadas no topo da edificação tombada pelo CDPCM-BH representando riscos à integridade do bem
e danos já provocados. O oÍício também solicita que os responsáveis tomem as providências cabíveis para regularização

dos equipamentos de teleÍonia sob pena de cancelamento do contrato de locação com subsequente remoção dos
equípamentos sem p§uízo de outras responsabiÍizaçÕes nas esferas cíveÍe penal.

Assim, em 2911012020, a PLUS Arquitetura e Consultoria encaminha à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público
- DPCA projeto, imagens e inÍormaçÕes, por meio da RT Cibele de Villefort Maia Feneira, arquiteta responsável para

regularização da situação.

A equípe técnica da DPCA realizou vistoria no Íocal em24111l2A20 e solicitou ao empreendedorcomplementação das
informaçoes com memorial descritivo, o que foi enviado por emaí em 1210112021.

Além da irregularidade da ERB que nunca foi submetida a licenciamento nos orgãos da PBH (licenciamento ambiental)
quando o processo era da competência da SMMA, dentre outras deliberaSes do CDPCM-BH, o relatorio técnico da
DPCA ressalta a vedação expressa na deliberação no 01/2005 publicada no DOM Mfi712005, trecho extraído abaixo:

"lnstalação de Antenas de Telefonia

A instalação de elementos de telecomunicação tem causado grande impacto visual na cidade,
especificamente nas áreas de proteção do patrimônio cultural. Entendendo a necessidade de prestação do
serviço e as possibilidades tecnológicas de redução do número e das dimensoes dos equipamentos o
CDPCM-BH estabelece que:

1. em bem cultural com tombamento específico, or.r no mesmo lote, não é permitida a instalação de
antenas, a não ser em casos especiais através de uso de equipamento que não seja perceptível e não
cause nenhum impacto visual, com medida mltigadora a ser definida pelo CDPCM-BH;"

Contudo, diante da necessidade de se compatibilizar a prestação de serviço de telefonia com os interesses de
preservação do Patrimônio Cultural, buscando equalizar as demandas dos interessados com razoabilidade e
proporcionalidade sem perder de vista o viés da proteçâo do Patrimônio Cultural, corroboro com o entendimento da
DPCA sobre a pertinência da solicitação de regularização desta ERB com a proposta apresentada.

ANALISE

O memorial descritivo, o relatório de intrusão visual e os projetos apresentados indicam que a ERB BLH035B1 é do tipo
Rooftop e está instalada na cobertura do edificio situado à Av. Afonso Pena, no 526 - Cenko, Belo Horizonte/MG. A ERB

utilizará antenas de transmissão e recepção de sínais instalados em mastros metálicos. Os gabinetes de equipamentos
estão instalados em uma sala do prédio, e dos gabinetes sairão esteiramentos metálicos (suporte para os cabos) r
assentados sobre a laje da cobertura e laje dos elevadores que vâo até as antenas fixadas nos mastros. A proposta lista ,

todos os elementos que serão removidos ou mantidos e instalados, para o acompanhamento dos técnicos da DPCA.
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Segundo o memorial, ainda será executada recomposição da cobertura na qual os mastros e equipamentos serão

removidos e restabelecidos os elementos conforme padrôes originais do edifício, em particular na parte interna da

Íachada, onde os mastros estariam afixados com prqeção fora do alinhamento apenas das antenas sem Íixações
externas. De acordo com a proposta encaminhda, a relocação das antenas para o centro do edifício preza justamente

por deixar livre a fruição do bem sem a obstrução visual provocada pelas antenas que estão hoje prqetadas avançando
além do alinhamento da fachada.

A análise DPCA sobre o presente caso é análoga a outras realizadas pelo órgão gestor do Patrimônio Cultural que leva

em conta o impacto das intervençôes propostas não so sobre os bens diretamente envolvidos, mas também em seu

entorno, na ambiência do conjunto em que se inserem bem como na paisagem protegida. A analogia se pauta também

na deliberação í09/2004 que prevê para o perímetro da Area de Entorno ao bem tombado no caso da Sena do Curral
que

"[...] A instalação de antenas de telecomunicaçÕes ou equipamentos aÍins na ârea de entomo deverão ser

objeto de estudo de impacto ambiental e paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos
prÍncipais Trajetos e Visadas Privilegíadas definidos no tombamento das subáreas da Sena do Cunal. Tais

estudos devem ser aprovado peÍo Comam, ouvido o CDPCMBH; [...J"

No relatorio técnico que orientou este parecer a DPCA, analisou o impacto dos equipamentos da ERB proposta no bem

tombado (tanto aspecto estêtico quanto Íisico), assim como o impacto paisagistico sobre outros bens protegidos e na

ambiência do Conjunto no qualos equipamentos serão inseridos. Assim, foram observadas a preservação da visibitidade

e fruição dos bens e Conjuntos protegidos em relação aos equipamentos da estação de rádio base. Como a aprovaçâo
pelo CDPCMBH deverá ser baseada em estudo de üsibilidade e de ímpacto paisagístico contempÍando a visÍbilidade

do(s) bem(ns) tombado(s) a partir dos principais trajetos e das visadas mais privilegiadas, as imagens apresentadas no

relatório de intrusão visual ilustram como a proposta de substituição apresentada diminui o impacto existente em relação

à situação ho.ie estabelecida. A substituição prevê a remoção das estruturas instaladas no topo do edificio que avançam

além das fachadas do bem. Além disso, as estruturas propostas mais recuadas se tomam menos perceptíveis se

mimetizando melhor na paisagem urbana.

Corroboro com o entendimento da DPCA que além do reposicionamento das estruturas, deverão realizar harmonização e
tratamento dos mastros, de modo a melhorar o impacto das estruturas na paisagem que, apesar da melhoria da nova

soÍuçã0, ainda existe, assim como a recomendação da DPCA de se observar adequado tratamento dos mastros e
estruturas com harmonização estêtica em cor/pintura acompanhando a cor predominante da edificação.

No relatorio técnico elaborado, a DPCA destaca a inegularidade da situação existente e a necessidade urgente de se
remover as estruturas daqueÍas antenas que se encontram em coÍapso ou que coÍocam em rÍsco a íncoÍumídade dos

elementos arquitetônicos originais da edificação, especialmente aqueles junto às fachadas que representam grande

ameaça para a integridade física e estética do bem.

Destaca ainda que mesmo que não sejam aprovados o remanejamento da ERB e o projeto proposto de novas estruturas

a serem imtaladas no topo do edifício Mariana, os equipamentos existentes fiá instalados há anos) não contaram com

licencíamento ambiental e vêm daniÍicando a estrutura original da edificação desde sua implantaçã0, além de infringir
deííberação do ConseÍho que, vía de regra, veda a ínstalação de equipamentos de teÍefonÍa em bens tombados. A ERB

irregular infringe também a Lei 3.802/84 que "Organiza a protEão do Patrimônio Cultural do Município de Belo

Horizonte'. Sobretudo as estruturas instaladas no topo das fachadas representam ameaça à integridade física e estética

do edifÍcio impactando significativa e negativamente sobre o bem e no entomo da paisagem (ambiência).

Em vistoria mais recente realizada pela DPCA (nov/2020), foi observado que há ainda cabeamentos, gambianas e
equipamentos em situação bastante precária ou de abandono deixados ao relento no topo do ediÍicio. Ou seja, as

estruturas inegulares não têm a manutenção devida e são agentes de deterioração que representam ameaça de danos à
ediÍicação e prejudicam a conservação e preservação do bem devendo serem removidas, mesmo que não possam ser^
substituÍdas. Em caso de aprovação para licenciamento da ERB em pauta, a empreendedora deve se comprometer ari
zelar pela manutençâo dessas estruturas bem como zelar pe[a conservação e pela integridade da edificação e de seus,]
elementos originais onde elas furem instaladas.
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lndependente da aprovação ou não da proposta em pauta, corroboro com o entendimento da DPCA que os danos já

causados aos elementos arquitetônicos de composição do edifício, técnicas e materiais de construção originais, deverão

ser revertidos com tratamento de restauração para recuperação do bem restabelecendo sua situação original com projeto

a ser apresentado pelos responsáveis para aprovação prévia da DPCA. A empresa responsável deverá providenciar e
executar proleto de restauração para recuperação da estrutura e dos elementos arquitetônicos originais danificados no

topo do edifício Mariana.

coNsrDERAÇOeS rrrurus E voTo

Considerando que a situação existente, além de irregular já se encontra prejudicial e que o prqeto proposto busca

mitigar a situação atual, somos favoráveis à regularização, com flexibilizaçâo da DN 00112005 e aprovação do projeto

apresentado e autorização de prosseguimentos para o licenciamento junto ao órgão competente na PBH, desde que

sejam adotadas demais medidas apresentadas pela DPCA, necessárias para preservação do bem cultural, quais se.iam:

1. Recuperação e recomposição dos elementos daniÍicados pelos equipamentos instalados e mantidos

inegularmente, mediante aprovação de projeto de restauração,

2. Elaboração e protoco[o na DPCA de projeto específico de restauração para execução do estabelecido no ítem 1;

3. Recomendamos também que o CDPCM-BH avalie a possibilidade de se estabelecer conüapartida, que poderia

ser revertida para o proprio bem cultural, como a execução do prqeto de restauração aprovado pela DPCA para

o Ed. Mariana (no todo ou em parte), uma vez que a ERB atual encontra-se instalada no bem tombado de Íorma
irreguÍar há várÍos anos, peío menos desde 2002, confonne regístro fotográflco mantido nos arquivos desta
Diretoria.

Os responsáveis deverão providenciar a remoção das estruturas clandestlnas e recompor os elementos da edificação
original danificados pela ERB inegular instalada no bem tombado há quase 20 anos sem o devido licenciamento pela

PBH e demais medidas necessárias para preservação do bem (recuperação e recomposição dos elementos daniÍicados
pelos equipamentos instaÍados e mantidos inegularmente).

Recomendo ainda que a DPCA estabeleça contrapartida para compensação dos prejuízos provocados no bem tombado
e para o Patrimônio Cultural no descumprimento da Deliberação 01/2005 e na inÍração também da Lei 3.802/84 que
"Organiza a proteção do Patrimônio Cultural do Municipio de Belo Horizonte" durante todo esse período no qual a ERB

foi instalada e permaneceu no bem tombado sem aprovação do CDPCM-BH nem o devido licenciamento junto à PBH.

Demais requisitos e parâmetros urbanísticos deverão ser observados junto ao(s) orgão(s) competente(s) pelo(s)

respectivo(s) processo(s) de licenciamento(s). Além disso, os interessados deverão contar com anuência expressa do

condomínio do edifício Mariana e respectivo contrato de locaçã0. 0 referido contrato deve ser protocolizado na DPCA.

Diante do exposto e desde que sejam atendidas as recomendações acima, sou favorável à aprovação do projeto

regularização da ERB BLH035B1 situada na Avenida Afonso Pena, 526, Edifício Mariana, bem tombado pertencente ao

Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências e para demais consideraçoes pertinentes para prosseguimentos

do processo de lícencíamento juntoao órgão competente.
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Representante da Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACM|nas.

Salvo melhor juízo do esteéomeuparecer.

Belo Horízonte, de2021.


