
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: Alteração de projeto de nova edificação aprovada pelo Conselho,
em lote de imovel tombado situado na Rua Sergipe 80 e 84 (Zona Fiscal 004,
quarteirão 027, lotes 007A e 009), Bairro Boa Viagem, pertencente aos
Conjuntos Urbano Praça da Liberdade e Praça da Boa Viagem e Adjacências.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de levantamento total de imóvel tombado com modificação de acréscimo de edificação
residencial multifamiliar para imóvel situado na Rua Sergipe, 80 e 84, Bairro Boa Viagem, inserido
no Conjunto Urbano Praça Boa Viagem e Adjacências e Conjunto Urbano Praça da Liberdade e
Adjacências, aprovados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município.

A edificação protegida localizada nos lotes em questão foi construída em 1897/1898 em estilo
arquitetônico eclético e foi tombada pelo Conselho Deliberativo do Município de Belo Horizonte
em 2007. Projeto de nova edificação que ultrapassava o limite de altimetria em 45,72 metros nos
fundos do bem protegido foi aprovado na 247ª sessão ordinária do Conselho em novembro de
2014, com condicionantes e cobrança de medida compensatória .

O alvará de construção foi emitido em 14/09/2017 e o Termo de Compromisso previa que a
Medida Compensatória deveria ser cumprida no prazo de 06 (seis) meses da emissão do alvará,
o que não ocorreu, não tendo sido efetivado também nenhum aditivo de extensão do prazo. O
projeto de restauro do imóvel tombado foi aprovado em 2016 (parecer DIPC/EXTER/ 726-2016).

A nova solicitação contempla o levantamento do bem protegido e a modificação com acréscimo da
edificação proposta aos fundos deste imóvel. Em relação ao projeto arquitetônico aprovado em
2014, o projeto atual propõe a retirada do pavimento do subsolo, o acréscimo de dois pavimentos
de apartamentos (21º e 22º pavimentos), a retirada da guarita do afastamento frontal e acréscimo
das plataformas de ar condicionado, com fechamento em estrutura de veneziana. Ademais, foi
enviado o projeto de restauração do imóvel tombado revisado e atualizado, contemplando os
ajustes solicitados em 2016 e considerando o cenário atual de degradação da casa.

A modificação com acréscimo em questão está sujeita a análise por este Conselho por ultrapassar
a altimetria aprovada anteriormente.

2 – ANÁLISE E VOTO

O imóvel está inserido no Perímetro do Conjunto Urbano Praça Boa Viagem e Adjacências e
Conjunto Urbano Praça da Liberdade e Adjacências e deve atender às seguintes diretrizes
especiais definidas pelo CDPCM-BH: 1) Altimetria referente ao imóvel existente no lote, para o
caso em questão equivalente a 8,28 metros; 2) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em
relação ao bem protegido; 3) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite
máximo de 14% de índice de refletividade e serem incolores.

Ademais, a Deliberação 150/2014 referente a aprovação de projeto de nova edificação no
referido lote, abrangeu as seguintes condicionantes: 1) não utilização de vidros reflexivos ou
espelhados na fachada do novo empreendimento, pois impactaria negativamente no entorno; 2)
apresentação de projeto detalhado de restauração a ser aprovado pelo Conselho quando da
intervenção no imóvel tombado; 3) que as esquadrias do bem tombado sejam pintadas em tom
mais escuro que o pano da fachada, mais condizente com o estilo da edificação; 4) a calçada do
bem tombado deverá ser mantida e adequada aos padrões da PBH, considerando a existência
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das lajes de pedra, tombadas em toda a cidade; 5) Correção dos equívocos encontrados no
projetado apresentado em relação ao gradil de acesso a veículos. Deliberou também pela
realização de contrapartida pelo interessado.

Em relação a restauração do imovel tombado destaca-se a recuperação e restauração dos
revestimentos originais, a restauração das pinturas parietais da varanda, encobertas por camada
de tinta e do revestimento parietal em lambris de madeira, bem como a recuperação e
restauração da fonte externa existente. A solução do projeto para o fechamento frontal preserva
grande parte do gradil e mureta em pedras, mas prevê alteração nas extremidades do
fechamento para o acesso de veículos (portão em brise vazado) e do outro lado para acesso de
pedestre (porta em vidro incolor), conforme apresentado na figura a seguir.

Gradil proposto para edificação. Fonte: PBH - SIURBE

A modificação com acréscimo para nova edificação é um edifício de 22 pavimentos, afastada 05
metros do bem protegido, atendendo a diretriz estabelecida para o local. Segundo memorial
enviado, a maioria das características do projeto arquitetônico aprovado em 2014 foi mantida,
incluindo as soluções de gradil, acessos de pedestres e de veículos ao empreendimento,
tratamento dos afastamentos frontal e lateral, desenho do jardim e paisagismo (mantendo as
palmeiras existentes), afastamentos do novo empreendimento em relação ao bem tombado e
afastamentos às divisas do terreno. Desta forma, prevalecem todas as condições anteriores de
preservação das fachadas da casa e seu entorno. As diferenças do projeto arquitetônico
aprovado em 2014 com relação às diretrizes deste Conselho, referem-se à altimetria.

O projeto arquitetônico não atende apenas a parâmetro de altimetria definidos pelo CDPCM-BH
para o local: O projeto aprovado anteriormente apresentava 54,0 metros (45,72 metros acima
da edificação existente) e a proposta atual solicita uma altimetria de 63,7 metros. Esse
acréscimo equivale a 9,70 metros a mais em relação ao projeto aprovado anteriormente e 54,42
metros em relação à  altimetria permitida para o local.

Foto inserção da fachada proposta. Fonte: PBH - SIURBE
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Analisando o material encaminhado, avalio que o acréscimo solicitado não causa impactos
adicionais em relação ao projeto de nova edificação já aprovado pelo CDPCM-BH. No entanto,
destaca-se o impacto dos pavimentos do embasamento constituídos por garagens e áreas de
lazer (2° ao 6° pavimentos), que pela foto inserção tem a altura um pouco acima da edificação
tombada, funcionando como um pano de fundo para a mesma. Neste contexto, sou pela
aprovação do projeto com modificação e acréscimo, condicionado a:

1- Atendimento às condicionantes apresentadas na Deliberação 150/2014 referente a aprovação
inicial de projeto de nova edificação;
2- Inclusão de jardim vertical nos níveis de garagem na fachada que funciona como pano de
fundo do imovel tombado, de modo a configurar uma moldura mais harmônica com a edificação;
3- Que as propostas paisagísticas apresentadas nas imagens, em especial as palmeiras, sejam
mantidas na implantação e incorporação do empreendimento de forma que esta seja
efetivamente um elemento harmonizador da fachada.

Ademais, acompanho as condicionantes propostas da equipe técnica da DPCA, listadas a seguir:

● Que seja realizado um diagnóstico para orientar e elucidar a decisão final com relação à
especificação da pintura da fachada da casa tombada considerando as patologias
evidenciadas nas imagens, considerando que não foi apresentado um estudo de
prospecção citado pela Deliberação 150/2014.

● Diferenciação das tonalidades entre a casa e a torre da edificação proposta, conforme
previsto no ofício 726/2016;

● Que seja revista a proposta de fechamento dos acessos de veículos e pedestres,
adotando gradil com referência ao desenho original (ao invés de vidro incolor e brise
vazado), mantendo-se a mesma altura do restante do muro. O gradil é um elemento mais
condizente com a edificação tombada e o fechamento original que está sendo mantido.

Por fim, considerando que a aprovação anterior incluía a cobrança de Medida Compensatória, que
não foi efetivamente cumprida, sou pela manutenção da medida, a ser calculada considerando-se
nova altimetria proposta e de acordo com os parâmetros da Deliberação vigente.

Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2022.

Izabel Dias de Oliveira Melo
Arquiteta-urbanista

Conselheira do CDPCM-BH

3/3


