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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO 
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDES TOURINHO, Nº 569, LOTES 005 DO 
QUARTEIRÃO 006, BAIRRRO DE LOURDES, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO RUA 
DA BAHIA E ADJACÊNCIAS. 

1- Considerações iniciais 

Em 08 de dezembro de 2020 foi encaminhada à DPCA através do Protoloco Online nº 445/2020 a 

solicitação de flexibilização do limite altimétrico da edificação localizada na Rua Fernandes Touri-

nho, nº 569, lotes 019, 001Y e 006Y do quarteirão 006, bairro de Lourdes, pertencente ao Conjunto 

Urbano Rua da Bahia e Adjacências, a fim de viabilizar a concessão da Baixa do imóvel.  

De acordo com o memorial encaminhado pelo interessado, o projeto da edificação foi aprovado em 

25/11/2016 com altura máxima 31,54 metros no corpo da edificação e de 37,04 metros no volume 

da caixa d’água. O projeto legal previa todo o volume da edificação, inclusive o da caixa d’água, 

dentro do limite altimétrico de 33 metros referenciado pelo perfil do terreno, conforme pode-se obe-

rvar no corte abaixo: 

 

Corte AA – projeto aprovado. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

Entretanto, o cálculo estrutural indicou a necessidade da utilização de lajes de 25cm de espessura 

ao invés dos 10 cm previstos no projeto aprovado, de forma a garantir a segurança e solidez do 

empreendimento. A altura do pé direito dos pavimentos foi mantida, mas o corpo da edificação ficou 

com altura total de 33,78 metros e o volume da caixa d’água com altura de 38,56 metros. Nesse 

sentido, o limite altimétrico de 33 metros foi extrapolado em 78 cm. 
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Face ao exposto, encaminhamos o levantamento para o CDPCM-BH analisar a pertinência da fle-

xibilização do limite altimétrico para o imóvel que se propõe regularizar. 

2- Análise 

 

Localização do imóvel. Fonte: DPCA. 

 

Vista aérea com a localização do imóvel, Fonte: Google Earth, acesso em 14/09/2020. 

A quadra na qual o imóvel está inserido localiza-se no limite do perímetro de proteção do Conjunto 

Urbano Rua da Bahia e Adjacências. Os lotes voltados para a Rua Fernandes Tourinho e parte da 

franja voltada para a Rua da Bahia possuem altimetria máxima de 33 metros parra novas edifica-

ções. O restante dos lotes da quadra não possuem limite altimétrico definido pelo CDPCM-BH. A 

quadra não abriga bens tombados ou com processo de tombamento aberto. Sua ocupação, assim 
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como das demais quadras do entorno, é majoritariamente verticalizada e adensada, seguindo o 

padrão e a vocação dessa área. As imagens abaixo confirmam que a edificação cuja regularização 

está em análise não impacta a paisagem local ou regional, inserindo-se de forma harmônica à pai-

sagem já consolidada: 

 

Vista da edificação. Fonte: GoogleEarth, acesso em 08/01/2021. 

 

Vista da edificação. Fonte: GoogleEarth, acesso em 08/01/2021. 

3- Considerações Finais 

Trata-se de solicitação de regularização da edificação localizada na Rua Fernandes Tourinho, nº 

569, lotes 019, 001Y e 006Y do quarteirão 006, bairro de Lourdes, pertencente ao Conjunto Urbano 

Rua da Bahia e Adjacências. O projeto aprovado atendia ao limite altimétrico de 33 metros 

deliberado pelo Conselho para o terreno. Em atendimento às exigências do cálculo estrutural, o 

prédio foi construído com lajes de espessura de 25 cm em substituição às lajes de 10 cm previstas 

no projeto legal, o que acarretou em acréscimo na altura final da edificação, que extrapola em 78 

cm o limite altimétrico de 33 metros definido pelo CDPCM-BH. 
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Na avaliação desta Diretoria, o acréscimo na altura da edificação não acarreta impacto na ambiência 

local ou na paisagem regional, que já se consolidou com tipologias majoritariamente verticalizadas, 

seguindo a vocação da área. Nesse sentido, consideramos a flexibilização passível de aprovação. 

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021. 

 

 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 


