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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE PARA REGULARIZAÇÃO DA ERB 
BLH035B1 SITUADA NA AV. AFONSO PENA Nº 526 (lote 002, quarteirão 022 e zona fiscal 
002 - 2ª seção urbana), ED. MARIANA, BEM TOMBADO PERTENCENTE AO CONJUNTO 
URBANO AVENIDA AFONSO PENA E ADJACÊNCIAS. 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em outubro de 2020, o Condomínio do Edifício Mariana, bem tombado localizado 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 proble-

mas gerados pelas estruturas da Estação de Rádio Base implantadas no topo da edificação tom-

bada pelo CDPCM-BH representando riscos à integridade do bem e danos já provocados. O ofício 

também solicita que os responsáveis tomem as providências cabíveis para regularização dos 

equipamentos de telefonia sob pena de cancelamento do contrato de locação com subsequente 

remoção dos equipamentos sem prejuízo de outras responsabilizações nas esferas cível e penal. 

Assim, em 29/10/2020, a PLUS Arquitetura e Consultoria encaminha à Diretoria de Patrimônio 

Cultural e Arquivo Público - DPCA projeto, imagens e informações, por meio da RT Cibele de Vil-

lefort Maia Ferreira, arquiteta responsável para regularização da situação. O material enviado por 

e-mail contém relatório de intrusão visual para análise dos impactos da ERB no entorno de modo 

a viabilizar a avaliação pelo CDPCM/BH da substituição proposta a fim de se regularizar o licenci-

amento da estação de rádio base e a situação dos equipamentos instalados no topo do Edifício 

Mariana, bem tombado no âmbito do Conjunto Urbano Av. Afonso Pena e Adjacências. 

A equipe técnica da DPCA realizou vistoria no local em 24/11/2020 e solicitou ao empreendedor 

complementação das informações com memorial descritivo, o que foi enviado por email em 

12/01/2021. Abaixo seguem imagens da localização do bem no qual se encontra a ERB, além de 

outras imagens encaminhadas pelo interessado e o projeto apresentado para a regularização: 

 

Mapeamento da área protegida com o bem em pauta destacado. Fonte: DPCA/FMC. 
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Vista de satélite indicando pontos de visadas das fotos a seguir (BLH035B1 – ERB em análise). 

Fonte: Material encaminhado pelo requerente. 

  

Vista a partir da Rua São Paulo (Ponto 1). 

Fonte: Material encaminhado pelo requerente. 

Vista a partir da Av. Afonso Pena (Ponto 2). 

Fonte: Material encaminhado pelo requerente. 

   

Situação atual. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação - ERB remanejada. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação em destaque. 

Fonte: Material requerente. 



 fl. 3 de 19 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

   

Situação atual. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação - ERB remanejada. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação em destaque. 

Fonte: Material requerente. 

   

Situação atual. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação - ERB remanejada. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação em destaque. 

Fonte: Material requerente. 

   

Situação atual. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação - ERB remanejada. 

Fonte: Material requerente. 

Simulação em destaque. 

Fonte: Material requerente. 

Abaixo as imagens com os pontos de visada do entorno em relação à situação da ERB e do bem 

apresentadas pelo requerente: 
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Capela Nossa Senhora do Rosário. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. São 
Paulo, 759. O prédio não poderá ser visualizado. 

Fonte: Material requerente. 

  

Edifício Lutetia. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. São 
Paulo, 679. O prédio não poderá ser visualizado. 

Fonte: Material requerente. 

  

Hotel São Domingos. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. São 
Paulo, 566. O prédio será visualizado conforme 

simulação. 
Fonte: Material requerente. 
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Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. São 
Paulo, 454. O prédio será visualizado conforme 

simulação. 
Fonte: Material requerente. 

  

Edifício Ibaté. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. São 
Paulo, 498. O prédio é visto, mas a ERB não 

poderá ser visualizada. 
Fonte: Material requerente. 

  

Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. Afonso 
Pena, 541. O prédio é visto, mas a ERB não 

poderá ser visualizada. 
Fonte: Material requerente. 
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Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. dos 
Tupinambás, 597. O prédio é visto, mas a ERB não 

poderá ser visualizada. 
Fonte: Material requerente. 

  

Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. Afonso 
Pena, 385. O prédio é visto, mas a ERB não 

poderá ser visualizada. 
Fonte: Material requerente. 

  

Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. dos 
Tupinambás, 518. O prédio é visto, mas a ERB não 

poderá ser visualizada. 
Fonte: Material requerente. 
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Edifício Sarandy. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da R. dos 
Tupinambás, 512. O prédio é visto, mas a ERB não 

poderá ser visualizada. 
Fonte: Material requerente. 

 
 

Praça Sete de Sete de Setembro. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Pç. Sete de 
Setembro. O prédio é visto, mas a ERB não poderá 

ser visualizada. 
Fonte: Material requerente. 

  

UAI Praça Sete. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. 
Amazonas, 478. O prédio não poderá ser 

visualizado. 
Fonte: Material requerente. 



 fl. 8 de 19 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 
 

Cine Brasil. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. 
Amazonas, 315. O prédio não poderá ser 

visualizado. 
Fonte: Material requerente. 

  

Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. 
Amazonas, 287. O prédio não poderá ser 

visualizado. 
Fonte: Material requerente. 

  

Instituto Moreira Sales. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. Afonso 
Pena, 737. O prédio não poderá ser visualizado. 

Fonte: Material requerente. 



 fl. 9 de 19 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 
 

Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. Afonso 
Pena, 749. O prédio não poderá ser visualizado. 

Fonte: Material requerente. 

 
 

Edificação. 
Fonte: Material requerente. 

Vista em sentido ao prédio a partir da Av. Afonso 
Pena, 771. O prédio não poderá ser visualizado. 

Fonte: Material requerente. 
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Implantação existente e estruturas a serem removidas (em azul). 
Fonte: Material encaminhado pelo requerente. 

 

Implantação existente e estruturas a serem remanejadas e/ou instaladas (em vermelho). 
Fonte: Material encaminhado pelo requerente. 
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Corte AA indicando estruturas a serem remanejadas e/ou instaladas (em vermelho). 
Fonte: Material encaminhado pelo requerente. 

  

Modelagem tridimensional e vistas (A e B) do mastro a ser instalado. 
Fonte: Material encaminhado pelo requerente. 

Além da irregularidade da ERB que nunca foi submetida a licenciamento nos órgãos da PBH (li-

cenciamento ambiental) quando o processo era da competência da SMMA, dentre outras delibe-

rações do CDPCM-BH, ressaltamos a vedação expressa na deliberação nº 01/2005 publicada no 

DOM 14/07/2005, trecho extraído abaixo: 

"Instalação de Antenas de Telefonia 

A instalação de elementos de telecomunicação tem causado grande impacto visual na cidade, es-
pecificamente nas áreas de proteção do patrimônio cultural. Entendendo a necessidade de presta-
ção do serviço e as possibilidades tecnológicas de redução do número e das dimensões dos equi-
pamentos o CDPCM-BH estabelece que: 

1. em bem cultural com tombamento específico, ou no mesmo lote, não é permitida a insta-
lação 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 mitigadora 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 interes-

sados com razoabilidade e proporcionalidade sem perder de vista o viés da proteção do Patrimô-

nio Cultural, entendemos a pertinência da solicitação de regularização desta ERB com a proposta 

apresentada. 



 fl. 12 de 19 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE 

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 edifício situado à Av. Afonso 

Pena, nº 526 – Centro, Belo Horizonte/MG. A ERB utilizará antenas de transmissão e recepção de 

sinais 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) assenta-

dos sobre a laje da cobertura e laje dos elevadores que vão até as antenas fixadas nos mastros. A 

ERB BLH035B1 é composta pelos seguintes elementos que serão removidos ou mantidos e insta-

lados: 

Remoção dos Mastros Metálicos existentes: 

• Mastro M1V com altura de 2,50m; 

• Mastro M2V com altura de 3,30m; 

• Mastro M4V com altura de 2,50m. 

• Remoção dos Equipamentos/Operadora: 

• Equipamentos do mastro M1V serão remanejados para o mastro M6V; 

• Equipamentos do mastro M2V serão remanejados para os mastros M7V e M8V; 

• Equipamentos do mastro M4V serão remanejados para o mastro M5V. 

• Remoção das esteiras e cabos; 

• Todas as esteiras e cabos que são destinados para as posições dos mastros M1V, M2V e 
M4V. 
Instalação de novos Mastros Metálicos (realocados conforme projeto): 

• Mastro M5V com altura de 6,00m; 

• Mastro M6V com altura de 6,00m; 

• Mastro M7V com altura de 2,00m; 

• Mastro M8V com altura de 2,00m. 

• Instalação de esteira e cabo; 

• Esteiras e cabos novos em posição conforme projeto com destino para as posições dos 
mastros M5V, M6V, M7V e M8V. 

• Instalação de Guarda Corpo: 

• Será instalado guarda corpo na posição conforme o projeto (Laje dos elevadores) próximo 
dos mastros M7V e M8V. 

• Estruturas a serem mantidas: 

• Mastro M3V na parte interna da fachada voltada para Rua São Paulo com altura de 2,00m. 

• Esteiras e cabos designados para a posição do mastro M3V. 

Segundo o memorial, ainda será executada recomposição da cobertura na qual os mastros e 

equipamentos serão removidos e restabelecidos os elementos conforme padrões originais do edi-

fício, em particular na parte interna da fachada, onde os mastros estariam afixados com projeção 

fora do alinhamento apenas das antenas sem fixações externas. De acordo com a proposta en-

caminhada, 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 projetadas avan-

çando além do alinhamento da fachada. Abaixo seguem algumas das imagens da vistoria da 

DPCA: 
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Cobertura. ERB atualmente instalada em destaque. 
Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

  

Cobertura. Detalhe fixação de ERB junto à 
platibanda do edifício. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Cobertura. Detalhe proximidade da ERB em 
relação à meia-coluna ornamentada. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

  

Cobertura. Detalhe dimensão da ERB comparada à 
escala humana. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Cobertura. Detalhe projeção da ERB para além do 
alinhamento do edifcício. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 
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Cobertura. Detalhe equipamentos auxiliares fixados 
na estrutura do edifício. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Cobertura. Detalhe equipamentos auxiliares fixados 
na estrutura do edifício. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

  

Cobertura. Detalhe equipamentos auxiliares fixados 
na estrutura do edifício. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Cobertura. Detalhe equipamentos auxiliares fixados 
na estrutura do edifício. 

Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

  

Cobertura. Detalhe elementos de proteção de 
cabeamento comprometidos e cabos expostos. 
Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Cobertura. Detalhe elemento de fixação 
diretamente instalado na alvenaria do edifício. 
Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 
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Fachada voltada para esquina entre Av. Afonso 
Pena e R. São Paulo. Detalhe ERB vista pelo 

passeio do Ed. Mariana. 
Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Fachada voltada para esquina entre Av. Afonso 
Pena e R. São Paulo. Detalhe ERB vista do 

encontro entre os logradouros. 
Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

  

Fachada voltada para Av. Afonso Pena. Detalhe 
ERB vista da calçada do quarteirão lindero à 

quadra do edifício. 
Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Fachada voltada para R. São Paulo. Detalhe ERB 
vista da calçada do quarteirão lindero à quadra do 

edifício. 
Fonte: Vistoria DPCA (em 24 de novembro de 2020). 

Nossa análise no presente caso é análoga a outras realizadas pelo órgão gestor do Patrimônio 

Cultural que leva em conta o impacto das intervenções propostas não só sobre os bens direta-

mente 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 109/2004 que 

prevê para o perímetro da Área de Entorno ao bem tombado no caso da Serra do Curral que  

“[...] A instalação de antenas de telecomunicações ou equipamentos afins na área de entorno de-
verão ser objeto de estudo de impacto ambiental e paisagístico contemplando a visibilidade do 
bem tombado a partir dos principais Trajetos e Visadas Privilegiadas definidos no tombamento das 
subáreas da Serra do Curral. Tais estudos devem ser aprovado pelo Comam, ouvido o 
CDPCMBH; [...]” 
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Deste modo, analisamos o impacto dos equipamentos da ERB proposta no bem tombado (tanto 

aspecto estético quanto físico), assim como o impacto paisagístico sobre outros bens protegidos e 

na ambiência do Conjunto no qual os equipamentos serão inseridos. Assim, deverão ser observa-

das a preservação da visibilidade e fruição dos bens e Conjuntos protegidos em relação aos equi-

pamentos da estação de rádio base. Como a aprovação pelo CDPCMBH deverá ser baseada em 

estudo de visibilidade e de impacto paisagístico contemplando a visibilidade do(s) bem(ns) tomba-

do(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 impac-

to existente em relação à situação hoje estabelecida. A substituição prevê a remoção das estrutu-

ras instaladas no topo do edifício que avançam além das fachadas do bem. Além disso, as estru-

turas propostas mais recuadas se tornam menos perceptíveis se mimetizando melhor na paisa-

gem urbana. A DPCA entende que além do reposicionamento das estruturas, deverão realizar 

harmonização e tratamento dos mastros, de modo a melhorar o impacto das estruturas na paisa-

gem que, apesar da melhoria da nova solução, ainda existe. Assim, recomendamos observar 

adequado tratamento dos mastros e estruturas com harmonização estética em cor/pintura acom-

panhando a cor predominante da edificação. 

Destacamos, entretanto, a irregularidade da situação existente e a necessidade urgente de se 

remover as estruturas daquelas antenas que se encontram em colapso ou que colocam em risco a 

incolumidade dos elementos arquitetônicos originais da edificação, especialmente aqueles junto 

às fachadas que representam grande ameaça para a integridade física e estética do bem. Certo é 

que, mesmo que não sejam aprovados o remanejamento desta ERB e o projeto proposto de no-

vas estruturas a serem instaladas no topo do edifício Mariana, os equipamentos existentes (já 

instalados há anos) não contaram com licenciamento ambiental e vêm danificando a estrutura 

original da edificação desde sua implantação, além de infringir deliberação do Conselho que, via 

de regra, veda a instalação de equipamentos de telefonia em bens tombados. A ERB irregular 

infringe também a Lei 3.802/84 que “Organiza a proteção 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 

entorno da paisagem (ambiência). 

Em nossa vistoria mais recente (nov/2020), observamos que há ainda cabeamentos, gambiarras e 

equipamentos em situação bastante precária ou de abandono deixados ao relento no topo do edi-

fício. Ou seja, as estruturas irregulares não têm a manutenção devida e são agentes de deteriora-

ção que representam ameaça de danos à edificação e prejudicam a conservação e preservação 

do bem devendo serem removidas, mesmo que não possam ser substituídas. Em caso de apro-

vação para licenciamento da ERB em pauta, a empreendedora deve se comprometer a zelar pela 

manutenção dessas estruturas bem como zelar pela conservação e pela integridade da edificação 
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e de seus elementos originais onde elas forem instaladas. Abaixo imagens de vistoria realizada 

pelo órgão gestor do Patrimônio Cultural no início dos anos 2000 com destaque dos equipamen-

tos irregulares já instalados: 

 

Levantamento fotográfico realizado em 2002 pela DPCA mostrando as antenas já instaladas. 

   

Levantamento fotográfico realizado em 2003 pela DPCA mostrando as antenas já instaladas. 

Independente da aprovação ou não da presente proposta, entendemos que os danos já causados 

aos elementos arquitetônicos de composição do edifício, técnicas e materiais de construção origi-

nais, deverão ser revertidos com tratamento de restauração para recuperação do bem restabele-

cendo sua situação original com projeto a ser apresentado pelos responsáveis para aprovação 

prévia da DPCA. A empresa responsável deverá providenciar e executar projeto de restauração 

para recuperação da estrutura e dos elementos arquitetônicos originais danificados no topo do 

edifício Mariana. 
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3- .CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentamos esta demanda de regularização da presente ERB no bem tombado para aprecia-

ção e deliberação do CDPCM-BH para analisarem a possibilidade de flexibilização da DN 

001/2005, aprovando o projeto apresentado e autorizando prosseguimentos para o licenciamento 

junto ao órgão competente na PBH. Considerando que a situação existente, além de irregular já 

se encontra prejudicial e que o projeto proposto busca mitigar a situação atual, somos favoráveis à 

regularização, desde que sejam adotadas demais medidas necessárias para preservação do bem, 

quais sejam: 

1. Recuperação e recomposição dos elementos danificados pelos equipamentos instalados e 

mantidos irregularmente, mediante aprovação de projeto de restauração; 

2. Elaboração e protocolo na DPCA de projeto específico de restauração para execução do 

estabelecido no item 1; 

3. Recomendamos também que o CDPCM-BH avalie a possibilidade de se estabelecer con-

trapartida, que poderia ser revertida para o próprio bem cultural, como a execução do pro-

jeto 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 forma irregular há vários 

anos, pelo menos desde 2002, conforme registro fotográfico mantido nos arquivos desta 

Diretoria. 

Entendemos que, de qualquer modo, os responsáveis deverão providenciar a remoção das 

estruturas clandestinas e recompor os elementos da edificação original danificados pela ERB 

irregular 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 danificados pelos equipamentos instalados e mantidos irregularmente). 

Recomendamos ainda que o CDPCM-BH avalie a possibilidade de se estabelecer contrapartida 

para compensação dos prejuízos provocados no bem tombado e para o Patrimônio Cultural no 

descumprimento da Deliberação 01/2005 e na infração também da Lei 3.802/84 que “Organiza a 

proteção do Patrimônio Cultural do Município 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. 

Destacamos que demais requisitos e parâmetros urbanísticos deverão ser observados junto ao(s) 

órgão(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 locação. O referido contrato deve ser protocolizado na DPCA. 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho 
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Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH quanto à 

possibilidade de regularização da ERB BLH035B1 (American Tower do Brasil – VIVO) instalada no 

bem tombado Edifício Mariana localizado à Av. Afonso Pena, nº 526 – Centro de Belo Horizonte, 

bem pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências, e para demais 

considerações pertinentes para prosseguimentos do processo de licenciamento junto ao órgão 

competente. 

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

Mª Helena de R. Costa 
Engenheira Civil 

Diretoria de Patrimônio Cultural – DIPC 

 


