
PARECER TÉCNICO 

Para apreciação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte - CDPCM-BH 

 
ASSUNTO: Análise e Deliberação sobre Projeto de nova em terreno lindeiro a bem protegido 
por tombamento localizado na Avenida Bias Fortes e Rua Espírito Santo, lotes 002A, 002A 
e 001Y, quarteirão 010, ZF 004, Bairro de Lourdes, pertencente ao Conjunto Urbano Avenida 
Álvares Cabral e adjacências. 

 

OBJETO: 

Trata-se de proposta de edificação de uso misto, composta de 38 unidades residenciais 
e três unidades comerciais, para a qual o interessado solicita a flexibilização do limite 
altimétrico e do afastamento mínimo de 5 (cinco) metros do bem tombado. 

A proposta foi encaminhada à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/DPCA 
pelo Protocolo Online nº 536/2021, em 06/12/2021, tendo sido realizados 
atendimentos técnicos junto aos interessados, a partir dos quais, houve atendimento 
para a maior parte das orientações prestadas, no sentido de se providenciar as 
adequações necessárias ao projeto.  

No entanto, desde o início, a DPCA foi categórica quanto à necessidade de se atender à 
distância mínima de 5 metros entre o embasamento da edificação proposta e o bem 
tombado lindeiro. Os interessados optaram por não atender à orientação e submeter à 
apreciação deste Conselho da forma como se apresenta. 

 

ANÁLISE: 

Tendo em vista que o projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros 
definidos pelo CDPCM-BH para o local, fazemos as seguintes considerações: 

1) Limite altimétrico: A altura da edificação chega a 42,60 metros em seu ponto crítico, ultrapassando 
os limites definidos pelo CDPCM-BH para o terreno em 35,60 metros, no caso dos lotes voltados para 
a Avenida Bias Fortes, e 28,60 metros no caso do lote voltado para a Rua Espírito Santo. 

Embora os demais lotes da quadra possuam diretriz altimétrica de 14 metros, 
consideramos que a existência, na mesma quadra, de edifícios que ultrapassam esse 
limite - na Avenida Bias Fortes, 382/392, na esquina da Avenida Bias Fortes e Rua Espírito 
Santo e na Rua Espírito Santo, nº 1676, esquina com Rua Bernardo Guimarães – resulta 
em ocupação heterogênea da quadra. Neste contexto, consideramos que este avanço 
na altimetria possa ser tolerado, em face do impacto negativo resultante, uma vez que 
a proposta pretende alinhar a nova edificação às demais existentes. Não obstante, 
resultará adensamento excessivo, no entorno do Conjunto protegido, próximo ao limite 
tolerável.  

2) Em relação ao afastamento mínimo de 5 metros do bem protegido, a edificação proposta avança 
cerca de 2 metros, pois a solução de implantação prevê todo o embasamento, composto pelos níveis 
de subsolo, junto à divisa lateral esquerda do lote. 

Consideramos que o atendimento ao afastamento é fundamental. para a preservação 
mínima da ambiência do bem tombado.  



 

CONCLUSÃO e VOTO: 

Pelo acima exposto, manifestamo-nos no sentido de que: 

1. A proposta seja passível de aprovação quanto ao avanço altimétrico, mediante a 
aplicação de medida compensatória. 

2. Que a proposta seja revisada quanto ao afastamento mínimo de 5 metros entre 
embasamento e bem tombado, e que seja atribuída à DPCA a avaliação da adequação 
do atendimento sem necessidade de retorno ao CDPCM-BH, desde que não ocorram 
outras alterações na proposta. 

Este é o Parecer, para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. 

 
Matheus Guerra Cotta - Conselheiro Suplente – representante do IPHAN. 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2022. 

 


