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BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Análise e deliberação referente ao levantamento com modificação de acréscimo para imóvel 

situado na Rua dos Tupinambás, 1038 (zona fiscal 002, quarteirão 033, lotes 002y, 005 e 006), 

Bairro Centro, pertencente ao conjunto urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel. 

HISTÓRICO: 

O Relatório Técnico, referente ao levantamento com modificação de acréscimo para imóvel 

situado na Rua dos Tupinambás, 1038 (zona fiscal 002, quarteirão 033, lotes 002y, 005 e 006), 

Bairro Centro, foi elaborado pela arquiteta e Urbanista Érica Mendonça Pereira, integrante da 

equipe técnica da Diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo Público. As informações contidas 

no referido relatório subsidiaram o presente parecer técnico.  

O ticket 31.00213004/2022-74, referente ao levantamento com modificação de acréscimo para 

imóvel situado na Rua dos Tupinambás, 1038, Bairro Centro, foi encaminhado à DPCA em 

19/05/22, via procedimento de interface-SUREG.  

O relatório técnico aqui analisado se refere a um projeto de requalificação e ampliação de imóvel 

localizado no hipercentro, decorrente de um Concurso Público Nacional de Anteprojeto de 

Arquitetura, que selecionou a melhor proposta de requalificação para os dois edifícios, designados 

como Bloco 01 e Bloco 02 com seu anexo, que compõem o complexo do SENAC Belo Horizonte.  

As referidas edificações foram construídas em 1976 e 1953, respectivamente, portanto, anteriores 

à Deliberação nº 136/2008 que passou a proteger o conjunto urbano Praça Raul Soares Avenida 

Olegário Maciel, do qual as duas edificações fazem parte. Dentre as diretrizes estabelecidas pela 

Deliberação 136/2008, consta a previsão de um limite altimétrico de 14 metros para a área na qual 

estão inseridos os dois imóveis em análise. No momento em que o CDPCM-BH deliberou pela 

proteção do conjunto, o Bloco 01, construído em 1976, ultrapassava o limite altimétrico em 24,62 

metros e o Bloco 02, construído em 1953, ultrapassava o mesmo limite em 9,76 metros. O anexo 

do Bloco 02 ultrapassava o limite em 2,10 metros. Os projetos haviam sido aprovados 

respectivamente em 1953 e 1976, porém sem a baixa da construção.  

 

ANÁLISE: 

O Relatório Técnico, elaborado pela DPCA, apresenta os detalhes técnicos do projeto 

arquitetônico da edificação em análise, colocando em evidência a nova organização espacial e as 

relações com o espaço da cidade, especialmente o hipercentro, assim como as características e os 

detalhes construtivos do projeto e seus desdobramentos em relação ao meio ambiente. A proposta 



de demolição da parede que delimita o espaço exíguo da calçada, cria um ambiente aberto à 

semelhança de um pilotis e garante uma relação mais fluida entre a rua e a área de acolhimento da 

instituição, corrigindo a separação entre as esferas pública e privada, que se apresentam muitas 

vezes de forma tão desconectada no hipercentro da capital. Percebe-se aqui uma gentileza ao tratar 

a complexa trama social do entorno. 

A fachada voltada para a Rua Tupinambás, que coincide com a direção norte de forte insolação, 

terá suas esquadrias substituídas, nas quais serão instalados vidros laminados incolores não 

reflexivos e uma malha de brises de material igualmente não reflexivo, que irão protegê-la nos 

momentos de grande exposição ao sol, ao mesmo tempo em que cria uma unidade visual para a 

edificação. Na proposta percebe-se ainda recursos que visam resguardar o meio ambiente, como 

cobertura verde em tetos e no pátio, materiais reciclados e de baixa emissividade, tratamento e 

reuso de águas. 

Os dois blocos são interconectados por áreas de convivência destinadas aos usuários e visitantes 

da instituição. Uma dessas áreas se localiza no sexto pavimento e conta com terraço parcialmente 

descoberto. A outra área de convivência, ainda mais ampla, se conecta com a área de acolhimento 

no térreo, interligada  a ele por um pátio interno e por uma passarela elevada, onde se encontram 

a biblioteca, o auditório, o bar e o restaurante. Um grande átrio complementa a proposta, criando 

um eixo vertical de fruição do espaço. 

Em 2008, os dois blocos passaram então a exceder o limite altimétrico de 14 metros, estabelecido 

pelo CDPCM/BH através da Deliberação 136/2008. Além da disparidade de altura, criada pela 

deliberação de 2008, a nova proposta prevê um acréscimo de 2,15 metros para o Bloco 01; um 

acréscimo de 2,73 metros para o Bloco 02, ambos correspondentes aos volumes das caixas d’água 

dos dois prédios e um acréscimo de 8,06 metros para o anexo do Bloco 02.  

De acordo com os parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local, a nova proposta não atende 

ao limite altimétrico, tanto em relação à regularização das edificações quanto na proposta de 

acréscimos. Entretanto, atende plenamente em relação ao afastamento de 5 metros em relação aos 

bens protegidos; à proibição do uso de bandeja e à refletividade dos vidros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme considerações apresentadas no Relatório Técnico a respeito da proposta de modificação 

de acréscimo para imóvel situado na Rua dos Tupinambás, 1038 (zona fiscal 002, quarteirão 033, 

lotes 002y, 005 e 006), Bairro Centro, a necessidade de flexibilização do limite altimétrico não 

causa impacto ao conjunto urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel. O projeto 

arquitetônico prevê, em contrapartida, uma requalificação do espaço público daquela região.  

Desta forma, concordamos com a DPCA em considerar o projeto passível de aprovação não 

cabendo aplicação de medida compensatória. Entretanto, reforçamos as recomendações da DPCA 

para que as propostas paisagísticas dos tetos verdes e das áreas de convívio, apresentadas no 

projeto arquitetônico, sejam garantidas na implantação e incorporação do empreendimento. Que a 

presença da vegetação seja realmente um elemento de intervenção e requalificação do espaço. E, 



finalmente, sugere-se que os desenhos dos passeios em pedra portuguesa sejam preservados e 

reintegrados à sua forma original. 

 

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2022 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Minas Gerais – IAB/MG 

 

 

 

 


