SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

PARECER TÉCNICO
ASSUNTO: Análise de proposta de nova edificação em lote situado na Rua
Professor Otto Cirne, 142, pertencente ao Conjunto Arquitetônico e
Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora das Graças.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de solicitação de proposta de nova edificação no lote situado na Rua Professor Otto Cirne,
nº 142, pertencente ao perímetro do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa
Senhora das Graças.
O Conjunto encontra-se enquadrado na Lei de Tombamento Municipal, Lei nº 3.802 de 1984 e teve
tombamento específico aprovado em 18 de junho de 1990 (processo 01.100757.95.06). Por fim, a
Deliberação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/
CDPCM-BH Nº 061/2004, definiu o perímetro e diretrizes de referência para o entorno do Conjunto:
“O perímetro de entorno ao bem tombado foi definido a partir da própria localização geográfica do
conjunto arquitetônico e paisagístico - o alto de uma colina. Passamos, então, a delimitar o sopé da
elevação definindo, ao longo das ruas mais próximas ao limite da cota altimétrica, um perímetro que
permitirá o monitoramento da ocupação da encosta evitando principalmente o bloqueio da
visibilidade do bem tombado e, destaca-se, a paisagem referencial da densa área verde e sua
torre sineira. (...) O perímetro de entorno pois se desenvolve a partir dos limites da área tombada
nas cotas altimétricas 975, 935 e 950 nos limites Norte, cotas altimétricas 975 e 965 nos limites Sul,
cotas altimétricas 975 nos limites a Leste e cotas altimétricas 945, 950 e 965 nos limites a Oeste, até
o limite das cotas altimétricas 890 nos limites Norte, cotas altimétricas 910, 915, 935 e 960 nos limites
Sul, cotas altimétricas 890 e 910 nos limites Leste e cotas altimétricas 900, 940, 960 e 925 nos limites
Oeste. Papel de destaque é o da torre sineira que marca a paisagem urbana sendo vista a partir da
todas as porções lindeiras indo até os limites definidos pela avenida Raja Gabaglia e a BR 040
incluindo porções dos bairros Santo Antônio, Sion e Mangabeiras. A torre está instalada na cota
altimétrica 975 e alcança a cota altimétrica 990. Diante do exposto foi definida a cota altimétrica 955
como a cota referencial para a altimetria das edificações no perímetro de entorno.” (grifo meu).

A seguir seguem imagens do mapeamento indicando as áreas e os limites altimétricos informados.
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Imagem 01 – Mapeamento com indicação do perímetro de proteção do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do
Mosteiro Nossa Senhora das Graças: á área verde escura possui limite altimétrico de cota 955 e a área rosa claro de
10 metros.O Mosteiro está indicado em preto, e os lotes do empreendimento em vermelho
Fonte: bhmap.pbh.gov.br acessado em 04/11/2021.

Observa-se pela Deliberação, que além do conjunto arquitetônico do Mosteiro, projetado pelo
renomado arquiteto Francisco Bolonha, a proteção inclui “a paisagem referencial da densa área
verde e sua torre sineira”, definida como conjunto paisagístico, com vegetação bastante
diversificada com relação ao porte, dimensão de copas, espécies e origem, implantada no terreno a
partir da década de 50, com área aproximada de 32.000,00 metros quadrados. A partir disso, a
norma define área de monitoramento da ocupação do entorno, com cota referencial para garantir a
visibilidade do bem tombado e da área verde que lhe cerca.
Ocorre que, se a menos de 2 anos da proteção do conjunto, havia poucos prédios altos no
perímetro, sendo a maior parte na região lindeira à Av. Arthur Bernardes, quando da aprovação da
Deliberação já tinham prédios construídos ou com projeto aprovado mais próximos ao Mosteiro. E
após a deliberação, com análise específica em relação a visibilidade do Conjunto tombado, outros
projetos foram aprovados extrapolando a altimetria referencial definida na Deliberação, próximos ao
terreno ora em análise na Rua Otto Cirne, conforme apresentado na figura a seguir.
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Imagem 02 – Vista da área do entorno imediato do Mosteiro em 2021.
Fonte: Google Maps, acessado em 04/11/2021.

3 – O EMPREENDIMENTO
O empreendimento envolve quatro lotes na Zona Fiscal 120, quarteirão 504A, sendo eles: 09, 10,
11, 12 e 13 no bairro Vila Paris, indicados na imagem 03, a seguir. O terreno possui uma área total
de 2.571,93 m², e a proposta conta com 58 unidades de 2 e 3 quartos, sendo 8 por andar, com 91
vagas para veículos leves. Possui área verde permeável em terreno natural em cerca de 865m²,
que indicam ser 68% superior à mínima exigida.
A edificação está inserida em região já verticalizada no entorno do Conjunto do Mosteiro, ficando
com altura inferior ao prédio localizado do outro lado da rua e em nível próximo ao piso de
implantação do mosteiro, afastado dele em cerca de 235m. O terreno localiza-se próximo à Casa
da Santíssima Trindade próximo a área verde do Mosteiro.
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Imagem 03 – Vista superior demarcando os lotes do empreendimento e sua distância em relação ao Mosteiro.
Fonte: Protocolo online nº 0076/2021.

De acordo com informação do material enviado, “buscando minimizar o impacto no entorno”, o
pavimento térreo foi implantado na cota 949,50m, de forma a permitir uma acomodação com menor
necessidade de cortes. Apesar desta implantação, a cota altimétrica referencial é ultrapassada em
sua situação crítica em mais de 20 metros, conforme representado no corte esquemático a seguir.

Imagem 04 – Fachada frontal.
Fonte: Protocolo online nº 0076/2021.
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3 – ANÁLISE E VOTO
Apesar da edificação proposta superar a cota altimétrica referencial de 955 definida para
monitoramento de novas edificações no perímetro de entorno do Conjunto Arquitetônico e
Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora das Graças, o empreendimento parece não impactar na
visibilidade do bem, considerando-se o parecer da DPCA e as perspectivas e fotos inserções
realizadas no entorno e incluídas no processo. Além de estar próximo de edifícios de altura
semelhante, o edifício proposto muitas vezes fica obstruído pela própria mata no entorno.
Todavia, considerando-se a proximidade ao conjunto paisagístico da Mata do Mosteiro, o
empreendimento ora em análise poderá causar impacto na ambiência em função da altimetria na
porção mais próxima a Mata e, sobretudo, em função da ausência de um projeto paisagístico que
dialogue melhor com a Mata do Mosteiro.
Isto posto, acompanhando parecer da DPCA, sou pela aprovação do empreendimento, com as
seguintes diretrizes:
a) que seja apresentado um projeto paisagístico específico, tendo em vista as características
que embasam a proteção deste conjunto e sua proximidade com as áreas verdes da região;
b) que seja garantida a permeabilidade visual do gradil de 70% definidos por este CDPCM/BH;
c) que seja avaliada a proposta da DPCA de escalonamento na altimetria, de forma que a
verticalização esteja concentrada na parte mais baixa do terreno e que na porção mais
próxima da Mata esteja o volume com menor altimetria.
Ademais, considerando-se que o empreendimento localiza-se em um ponto alto da região, com
grande potencial de se proporcionar novo ponto de visibilidade da Mata e da Torre do Mosteiro,
submeto ao Conselho proposta de que ao invés da cobrança de medida compensatória seja
implantada no ponto alto da rua Otto Cirne uma “área de fruição pública” (prevista no Plano Diretor
do Município, Lei 11.181/2019), de modo a possibilitar a visualização pública do bem. Como
alternativa, poderá ser avaliada também a possibilidade de implantar uma "praça mirante” no
encontro da rua Otto Cirne com a Rua Me. Candida, caso haja disponibilidade de área pública
neste trecho (ao que parece tem uma rua prevista e não implantada).
Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho.
Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021.
Izabel Dias de Oliveira Melo
Arquiteta-urbanista
Conselheira do CDPCM-BH
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