
 

 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 
REF.: ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA O IMÓVEL 
SITUADO NA RUA GENERAL ARANHA, RUA AURÉLIO PIRES (LOTES 001A, 
002A, 003A, 008 E 009, QUARTEIRÃO 046, ZONA FISCAL 399), BAIRRO 
LIBERDADE, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO LAGOA DA PAMPULHA 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em 21 de fevereiro de 2020, via convocação interface n°146/2020, foi apresentado à 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) o projeto de nova 

edificação no imóvel localizado na Rua General Aranha, Rua Aurélio Pires (lotes 

001A, 002A, 003A, 008 e 009, quarteirão 046, zona fiscal 399), Bairro Liberdade, 

pertencente ao Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e lindeiro a bens protegidos, 

com processo de tombamento aberto. 

Em 27 de fevereiro, a DPCA respondeu que, uma vez que “a edificação é lindeira a 

imóveis com processo de tombamento aberto e servirá como pano de fundo para 

esses bens é necessário o encaminhamento do projeto para análise do Conselho”. 

Apesar de o lote estar dentro do Conjunto Urbano da Lagoa da Pampulha e em área 

de processo de inventário por esta diretoria, ele está fora da Área de Diretrizes 

Especiais (ADE da Pampulha) e não há, até a presente data, definição altimétrica do 

CDPCM-BH para a área em questão.  

Vale ressaltar que a DPCA pretende, em momento oportuno, realizar um estudo 

mais aprofundado do trecho conformado pelo Aeroporto da Pampulha, Praça 

Bagatelle e o Conjunto de casas dos aeroviários para definição de diretrizes 

específicas para a área. 
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Mapeamento cultural com a indicação do terreno proposto para a nova edificação, em amarelo. Em 
vermelho, os bens protegidos com processo de tombamento aberto. Fonte: DPCA 

 

 

 

Vista aérea com a localização do lote. Fonte: GoogleMaps 
 
Em 08 de junho de 2020, foi protocolado online, na DPCA, o projeto completo, tabela 

com cálculo de áreas, memorial descritivo e fotoinserções. 
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O projeto foi pautado para análise do CDPCM-BH, na reunião ordinária de 

30/09/2020. O parecer do conselheiro relator era “pela não aprovação da proposta 

como apresentada, antes que sejam desenvolvidos os já citados estudos mais 

aprofundados do trecho conformado pelo Aeroporto da Pampulha, Praça Bagatelle e 

o conjunto de casas dos aeroviários para definição de diretrizes específicas para a 

área”. Após discussões entre os conselheiros, o ponto não foi votado e o assunto foi 

retirado de pauta “para apresentação de nova proposta arquitetônica

Em outubro de 2020, foi protocolado nesta DPCA, uma proposta de readequação do 

projeto, constando propostas de “minimização de impacto sobre conjunto urbano em 

estudo”. No entanto, a proposta não se caracteriza exatamente como uma nova 

proposta arquitetônica, como veremos a seguir. 

” (grifo 

nosso), conforme publicação no DOM (Diário Oficial do Município) em 10/10/2020. 

 
ANÁLISE 
 
Trata-se de um projeto de um condomínio residencial multifamiliar (Residencial 

SENSIA PAMPULHA), verticalizado, com área construída de 27.596,48 m², que 

deverá ser executado pela MRV Engenharia S/A. 

O projeto é composto por três torres residenciais com onze pavimentos cada (com 

altura aproximada de 32m), e um bloco de estacionamento e áreas de lazer com três 

pavimentos (com altura aproximada de 10m). O acesso será pela Rua General 

Aranha esquina com Rua Professor Aurélio Pires, onde será edificada a portaria e 

entrada do estacionamento. São 264 unidades residenciais, sendo 8 unidades por 

andar e 416 vagas para estacionamento. 

Como propostas para minimizar o impacto gerado pela nova edificação, foram 

propostas as seguintes medidas: afastamento mínimo de 5 (cinco) metros em 

relação os bens protegidos, duplicação do jardim frontal junto ao passeio e previsão 

de alargamento da via. 
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Diretrizes de proteção propostas. Fonte: Memorial Descritivo 

Como medidas mitigadoras, conforme apresentado em nova proposta:  

- Adoção de massa vegetada com arborização nos afastamentos laterais e de 

fundo voltados para o conjunto urbano;  

- Massa vegetada com arborização nos afastamentos frontais em todo o 

perímetro de implantação conjugada com muros vegetados;  

- Jardineiras vegetadas nos peitoris de todas as janelas voltadas para o 

conjunto urbano para minimização do impacto visual; 

- Dobrar a largura da faixa ajardinada para a R. Gen. Aranha. Antes com 

50cm, agora com 100cm de largura; 

- Substituição de cores escuras e pesadas por outras claras e mais 

condizentes com o entorno, buscando minimização do impacto visual. 
 

Propostas mitigadoras. Fonte: Memorial Descritivo 
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Para a arborização dos afastamentos frontais em todo o perímetro de implantação, 

como recomendação, as árvores deverão ser plantadas com afastamento máximo 

de 3,00 m (três metros) entre elas de forma a se configurar uma cortina verde em um 

menor espaço de tempo possível (conforme Memorial Descritivo). 

  

Também foram apresentadas novas fotoinserções, com a implementação das 

propostas de minimização do impacto. 

 

 
 

Antes do empreendimento 
 

Depois do empreendimento 
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Como defesa à implantação do Residencial SENSIA PAMPULHA, foi apontado a 

existência de empreendimento com altimetria similar, na mesma quadra, Grand 

Resort Jaraguá. 

Este projeto foi apreciado pelo CDPCM-BH, assim como objeto de licenciamento 

ambiental e foi aprovado no ano de 2017. Em parecer da então DIPC, hoje DPCA: 

“Em atendimento à solicitação de interface, temos a informar que o empreendimento 

em questão insere-se no mesmo terreno ocupado por bens culturais com processo 

de tombamento aberto pelo CDPCM-BH, conforme folha 503. Uma vez que se trata 

de edificação bastante verticalizada num entorno consolidado com gabarito 

horizontal, nota-se que o projeto pode impactar a ambiência dos citados bens 

culturais”. 
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Foram apresentadas fotoinserções demonstrando o impacto local, assim como o 

impacto em relação ao Conjunto Moderno da Pampulha, atualmente reconhecido 

como Patrimônio Cultural da Humanidade, Paisagem Cultural da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 

Apesar da volumetria, devido à posição no terreno, o impacto gerado em relação aos 

bens protegidos da quadra, assim como ao conjunto da Pampulha, foi considerado 

aceitável, conforme demonstrado em imagens abaixo. 

  

  

  

Como esclarecimento, em se tratando de Patrimônio Cultural da Humanidade, 

quando um empreendimento pode causar impactos nessas áreas, a UNESCO 

solicita que seja apresentado o HIA (Heritage Impact Assessment). Houve um caso 

onde a proposta de um hotel verticalizado foi impedido de ser construído em Viena, 

Áustria, após análise do HIA, conforme relatório técnico do ICOMOS (Conselho 
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Internacional de Monumentos e Sítios): “A implementação do projeto Heumarkt Neu 

em sua forma atual destruiria uma visão que é um componente crucial do valor 

universal da propriedade e pode, portanto, levar a uma perda importante de 

autenticidade histórica e de significado cultural. A implementação deste projeto pode 

levar à conclusão de que o valor universal da propriedade não pode ser conservada 

de forma sustentável no futuro e continuará a degradar, fazendo com que a inclusão 

continuada do bem na Lista do Patrimônio Mundial insustentável”(2018, p.48-49). 

De acordo com o HIA: “A vista do centro histórico da cidade desde o eixo central dos 

jardins do Belvedere é representativa do desenvolvimento barroco de Viena. A Igreja 

de Santo Estêvão é claramente visível. Efeitos negativos qualitativos significativos já 

existem como resultado dos desenvolvimentos de arranha-céus na área do Canal do 

Danúbio / Leopoldstadt e o existente Inter Continental Hotel, com suas estruturas de 

telhado elevando-se acima do horizonte dos edifícios históricos. Avaliação: O projeto 

Heumarkt Neu planejado aparece como a "nova" extremidade dos jardins axiais de 

Belvedere, portanto, afetando particularmente a linha de visão barroca para o centro 

histórico da cidade. O domínio de Santo Estêvão, a catedral na paisagem urbana 

histórica está enfraquecida, já que a torre do planejado Heumarkt Neu cria um 

segundo ponto alto que cria um novo centro visual também devido à sua 

proximidade com o observador, dificultando ‘ler’ o desenvolvimento urbano histórico. 

Como consequência, os impactos devem ser avaliados como 'gravemente 

negativos'”(2019, p.140). 

  

Vale ressaltar que o HIA não se trata de identificar mitigação para viabilizar projetos, 

trata-se de tomar decisões informativas que facilitem a retenção dos atributos e dos 

Valores Universais que sustentam a inscrição no Patrimônio Mundial. Segundo 

Richard Mackay (membro do ICOMOS Australia), o maior perigo é a presunção de 
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que o projeto irá prosseguir e ir diretamente para a mitigação, quando este processo 

precisa ser sobre decisões bem informadas. 

Esse tema foi levantado, considerando suas devidas proporções ao contexto da 

proposta em análise, devido à necessidade de explicação do entendimento do 

impacto em relação à visibilidade do bem protegido, no caso desse relatório, o 

conjunto de edificações dos aeroviários. Visibilidade não é entendida aqui em seu 

sentido restrito, onde vedaria a possibilidade de se ver tais bens, mas no sentido de 

como a nova edificação proposta dialoga e interage com esses bens, assim como 

sua ambiência e sua relação com a paisagem. 

A sensibilidade da arquitetura ao lugar é uma poderosa força integrativa, 

especialmente ao reconhecer que ambos influenciam e são influenciados pelo que 

os rodeiam. "Quando um edifício não está relacionado ao seu contexto físico e 

social, os efeitos podem variar de indiferença a alienação e até mesmo hostilidade 

absoluta" (BERLEANT, 1997, p.117). O sucesso arquitetônico é muitas vezes 

medido pela capacidade de equilibrar valores opostos e combinar dissonâncias em 

um todo harmonioso, “na continuidade se encontra a identidade” (BERLEANT, 1997, 

p.124). A continuidade pode ser lida como transformação através do tempo 

mantendo a identidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de reconhecermos a intenção de minimização do impacto do empreendedor 

e concordar que as propostas minimizam o impacto gerado em relação à proposta 

anterior, o empreendimento ainda é considerado de alto impacto. Conforme 

apontado no relatório técnico anterior, nas proximidades do empreendimento, a 

maior parte das edificações possui até dois pavimentos, possuindo poucas com até 

cinco pavimentos. Apenas nas ruas Boaventura e Noraldino de Lima existem 

edificações com a mesma altimetria, aproximadamente quatro quadras distantes, 

mas ainda sendo minoria. 

Salientamos que o empreendimento se encontra no Conjunto Urbano Lagoa da 

Pampulha, onde a maior parte de suas edificações possuem baixa altimetria. Além 
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disso, está em área de inventário por esta diretoria, e sua inserção se destaca, 

destoando do entorno e da ambiência do conjunto em questão. 

Nas análises das fotoinserções enviadas após as propostas de minimização do 

impacto, esta diretoria ainda considera a torre voltada para a Rua General Aranha a 

de maior impacto em relação ao conjunto de edificações residenciais dos 

aeroviários, sendo um impacto inadimissível. Sua dimensão e implantação, em 

relação aos imóveis com processo de tombamento aberto, causa um impacto 

negativo, devido ela se destacar de forma imediata. As outras duas torres, também 

consideradas impactantes, poderiam ter seu impacto minimizado, mas seria um 

impacto passível de aceitação. 

Assim, acreditamos que uma compatibilização dos interesses do empreendedor, 

assim como os interesses da preservação do patrimônio, seja a melhor forma de 

possibilitar sua construção, dialogando com o entorno imediato, onde os bens 

protegidos e seu entorno pode ser utilizado como um agregador de valor ao próprio 

empreendimento (mais valia paisagística). Nessa compatibilização de interesses, 

possibilitando a conservação via desenvolvimento e vice-versa, será possível criar 

formas eficazes de criar situações ´win-win´, tendo como foco principal o papel da 

paisagem histórica cultural no planejamento e desenvolvimento, onde o patrimônio 

cultural contribuirá para a qualidade do seu (novo) entorno, como qualidade de bem-

estar, reforçando os laços entre o passado, o presente e o futuro. 

Tendo em vista o impacto inadimissível gerado no entorno, assim como nas 

edificações protegidas lindeiras, encaminhamos o relatório para avaliação e 

deliberação deste conselho. 

 
Belo Horizonte, 04 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista - DPCA/FMC 
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