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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE 
O IMÓVEL LOCALIZADO NA 
ALAGOAS, LOTE 005Y DO 
CONJUNTO URBANO PRAÇA DA BOA VIAGEM E ADJACÊNCIAS.

1- Considerações iniciais

Em 19 de novembro de 2021 

o projeto de nova edificação 

quina com Rua Alagoas, lote 

to Urbano Praça da Boa viagem e Adjacências

proposta de edificação de residencial

um térreo com garagem e hall de entrada, dez pavimentos tipo, um lazer

um nível de caixa d’água. O edifício terá aproximadamente

O terreno está inserido no Conj

mente possui duas casas com registro documental aprovado. O mapeamento cultural impõe a 

restrição altimétrica de 16m em relação ao terreno natural para o lote.

bilização do limite altimétrico, posto que a nova edificação proposta chega a uma altura de apr

ximadamente 40 metros no ponto crítico.

2- Apresentação do projeto
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TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA 
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO GUIMARÃES, Nº 1116, 

DO QUARTEIRÃO 013, FUNCIONÁRIOS
CONJUNTO URBANO PRAÇA DA BOA VIAGEM E ADJACÊNCIAS. 

Considerações iniciais 

 foi encaminhado à DPCA, através do Protocolo Online

 para o terreno localizado na Rua Bernardo Guimarães

 005Y do quarteirão 013, bairro Funcionários

to Urbano Praça da Boa viagem e Adjacências. De acordo com o memorial descritivo, t

residencial, multifamiliar, com 14 níveis, sendo um subsolo de

um térreo com garagem e hall de entrada, dez pavimentos tipo, um lazer

um nível de caixa d’água. O edifício terá aproximadamente 2.438,67 m² 

O terreno está inserido no Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adjacências

com registro documental aprovado. O mapeamento cultural impõe a 

de 16m em relação ao terreno natural para o lote. O interessado solicita flex

o do limite altimétrico, posto que a nova edificação proposta chega a uma altura de apr

ximadamente 40 metros no ponto crítico. 

projeto e análise 

Localização do imóvel. Fonte: BH Map. 
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NOVA EDIFICAÇÃO PARA 
Nº 1116, ESQUINA COM RUA 

FUNCIONÁRIOS, PERTENCENTE AO 

Protocolo Online nº 501/2021, 

Bernardo Guimarães, nº 1116, es-

Funcionários, pertencente ao Conjun-

De acordo com o memorial descritivo, trata-se de 

14 níveis, sendo um subsolo de garagem, 

um térreo com garagem e hall de entrada, dez pavimentos tipo, um lazer comum estilo rooftop e 

aça da Boa Viagem e Adjacências. O local atual-

com registro documental aprovado. O mapeamento cultural impõe a 

O interessado solicita flexi-

o do limite altimétrico, posto que a nova edificação proposta chega a uma altura de apro-
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O terreno situa-se em uma quadra que possui quatro bens culturais tombados e um imóvel com 

processo de tombamento aberto, sendo que nenhum é lindeiro ao lote no qual se propõe o e

preendimento em análise. A edifí

pior situação, alcançando um total de 40,05m de altura em relação ao terreno natural neste ponto,

como pode ser visto no corte abaixo.

possuem altimetria máxima de 53m. Os lotes em frente ao terreno

Guimarães possuem altimetria máxima de 38m. Os lotes em frente ao terreno atravessando a Rua 

Alagoas possuem altura máxima de 48m.

mas nenhum deles é lindeiro ao terreno d

posta não possuem restrição de altimetria.

mento proposto, também possui

cerca de 35 metros. 

Corte esquemático
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em uma quadra que possui quatro bens culturais tombados e um imóvel com 

processo de tombamento aberto, sendo que nenhum é lindeiro ao lote no qual se propõe o e

edifícação proposta extrapola a altimetria máxima em 24,05m na sua 

alcançando um total de 40,05m de altura em relação ao terreno natural neste ponto,

como pode ser visto no corte abaixo. Importante ressaltar que os lotes que contornam o terreno 

possuem altimetria máxima de 53m. Os lotes em frente ao terreno atravessando a Rua Bernardo 

Guimarães possuem altimetria máxima de 38m. Os lotes em frente ao terreno atravessando a Rua 

máxima de 48m. A quadra tem lotes com limite altimétrico de 10 metros, 

mas nenhum deles é lindeiro ao terreno do empreendimento em análise. 

posta não possuem restrição de altimetria. O lote ao lado (001Y), vizinho imediato do empreend

mento proposto, também possui restrição altimétrica de 16m, contudo abriga uma edificação de 

Corte esquemático. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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em uma quadra que possui quatro bens culturais tombados e um imóvel com 

processo de tombamento aberto, sendo que nenhum é lindeiro ao lote no qual se propõe o em-

extrapola a altimetria máxima em 24,05m na sua 

alcançando um total de 40,05m de altura em relação ao terreno natural neste ponto, 

s lotes que contornam o terreno 

atravessando a Rua Bernardo 

Guimarães possuem altimetria máxima de 38m. Os lotes em frente ao terreno atravessando a Rua 

A quadra tem lotes com limite altimétrico de 10 metros, 

o empreendimento em análise. Os lotes da esquina o-

1Y), vizinho imediato do empreendi-

restrição altimétrica de 16m, contudo abriga uma edificação de 

 
Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Fachadas – proposta de revestimentos
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proposta de revestimentos. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Os revestimentos propostos para as fachadas são textura cinza, porcelanato cimentício e porce

nato amadeirado, além de esquadrias pretas e vidros com reflexibilidade inferior a 14%. Portanto, 

desde que os vidros sejam incolores, a proposta atende ao disposto na Portaria Conjunta S

PU/FMC/SMC nº 033/2019, Art. 10, § 3º e §4º.

Perspectiva
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Os revestimentos propostos para as fachadas são textura cinza, porcelanato cimentício e porce

nato amadeirado, além de esquadrias pretas e vidros com reflexibilidade inferior a 14%. Portanto, 

desde que os vidros sejam incolores, a proposta atende ao disposto na Portaria Conjunta S

PU/FMC/SMC nº 033/2019, Art. 10, § 3º e §4º. 

Perspectiva. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Os revestimentos propostos para as fachadas são textura cinza, porcelanato cimentício e porcel-

nato amadeirado, além de esquadrias pretas e vidros com reflexibilidade inferior a 14%. Portanto, 

desde que os vidros sejam incolores, a proposta atende ao disposto na Portaria Conjunta SM-

 

material encaminhado pelo interessado. 
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Mapa de visadas

Foto inserção nº 8
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Mapa de visadas. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

nº 8 – vista aérea. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Devido à alta densidade de árvores, o interessado apresentou um model

tria das edificações vizinhas consolidadas (em marrom), e os volumes em azul, simulando a altura 

máxima permitida para novas edificações. 

Foto inserção nº 9 

 

Foto inserção nº 10 – vista aérea no contexto da Rua Bernardo Guimarães
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Devido à alta densidade de árvores, o interessado apresentou um modelo reproduzindo a volum

tria das edificações vizinhas consolidadas (em marrom), e os volumes em azul, simulando a altura 

máxima permitida para novas edificações.  

Foto inserção nº 9 – vista aérea. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

vista aérea no contexto da Rua Bernardo Guimarães. Fonte: material encaminhado pelo intere

sado. 
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o reproduzindo a volume-

tria das edificações vizinhas consolidadas (em marrom), e os volumes em azul, simulando a altura 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interes-
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Foto inserção nº 11 – vista aérea no contexto da Rua Alagoas
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vista aérea no contexto da Rua Alagoas. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto inserção nº 12 a partir da Rua Alagoas, próximo à Igreja da Boa Viagem

presença de edificações verticalizadas. 
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a partir da Rua Alagoas, próximo à Igreja da Boa Viagem. A edificação não é percebida devido à 

presença de edificações verticalizadas. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 fl. 9 de 16 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

A edificação não é percebida devido à 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto inserção nº 13 a partir da Rua Alagoas, em 

vista, é obstruída pelas árvores existentes. 
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a partir da Rua Alagoas, em frente à Praça da Boa Viagem. A edificação , que seria parcialmente 

vista, é obstruída pelas árvores existentes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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A edificação , que seria parcialmente 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto inserção nº 14 a partir da Rua 
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a partir da Rua Bernardo Guimarães. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto inserção nº 15 a partir da esquina oposta. 
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a partir da esquina oposta. Fonte: material encaminhado pelo interessado
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Fonte: material encaminhado pelo interessado 
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Vista da edificação a partir da Rua Bernardo Guimarães. 

Vista da edificação a partir da esquina. 

A DPCA avalia que a flexibilização do limite altimétrico n

sagem além de não impactar a visada

verticalizado. A solução de implantação com o recuo da edificação em relação à esquina com o 

afastamento frontal ajardinado, com exceção dos seus acessos, que são parcialmente ajardin

dos, garante o atendimento à exigência legal de permeabilidade e ODC gratuita em contra
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Vista da edificação a partir da Rua Bernardo Guimarães. Fonte: material encaminhado pelo interessado

Vista da edificação a partir da esquina. Fonte: material encaminhado pelo interessado

avalia que a flexibilização do limite altimétrico não acarreta impacto significativo na pa

além de não impactar a visada nos demais bens protegidos da quadra face ao entorno 

A solução de implantação com o recuo da edificação em relação à esquina com o 

afastamento frontal ajardinado, com exceção dos seus acessos, que são parcialmente ajardin

dos, garante o atendimento à exigência legal de permeabilidade e ODC gratuita em contra
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Fonte: material encaminhado pelo interessado 

 

lo interessado 

acarreta impacto significativo na pai-

nos demais bens protegidos da quadra face ao entorno 

A solução de implantação com o recuo da edificação em relação à esquina com o 

afastamento frontal ajardinado, com exceção dos seus acessos, que são parcialmente ajardina-

dos, garante o atendimento à exigência legal de permeabilidade e ODC gratuita em contrapartida 
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de ajardinamento. Dessa forma, não foi considerado compra de Outorga ou compra de UTDC p

ra atingir o potencial construtivo praticado. 

projeto foi complementar, por meio das frentes ajardinadas 

cionada pela arborização do conjunto, que será mantida.

contra esquinas que fazem parte do mesmo conjunto urbano já se encontram verticalizadas

terceira esquina está em área em 

encontra verticalizada: 

Esquina da rua Bernardo Guimarães com Rua Alagoas

cências
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de ajardinamento. Dessa forma, não foi considerado compra de Outorga ou compra de UTDC p

ra atingir o potencial construtivo praticado. De acordo com o interessado, a 

projeto foi complementar, por meio das frentes ajardinadas do lote, a ambiência agradável propo

cionada pela arborização do conjunto, que será mantida. Importante ressalta que as duas e as 

contra esquinas que fazem parte do mesmo conjunto urbano já se encontram verticalizadas

terceira esquina está em área em estudo, sem diretriz definida até o momento, e também já se 

Esquina da rua Bernardo Guimarães com Rua Alagoas, pertencente ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adj

cências. Fonte: GoogleStreetView, acesso em 20/03/2021. 
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de ajardinamento. Dessa forma, não foi considerado compra de Outorga ou compra de UTDC pa-

com o interessado, a intenção ao elaborar o 

do lote, a ambiência agradável propor-

Importante ressalta que as duas e as 

contra esquinas que fazem parte do mesmo conjunto urbano já se encontram verticalizadas, e a 

estudo, sem diretriz definida até o momento, e também já se 

 

, pertencente ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adja-
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Esquina da rua Bernardo Guimarães com Rua Alagoas

cências

Esquina da rua Bernardo Guimarães com Rua Alagoas

Fonte: GoogleStreetVi
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Esquina da rua Bernardo Guimarães com Rua Alagoas, pertencente ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adj

cências.. Fonte: GoogleStreetView, acesso em 20/03/2021.

Esquina da rua Bernardo Guimarães com Rua Alagoas, pertencente ao Conjunto Urbano em estu

Fonte: GoogleStreetView, acesso em 20/03/2021. 
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, pertencente ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adja-

/03/2021. 

 

, pertencente ao Conjunto Urbano em estudo Bairro de Lourdes.. 
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Tampouco cocorre obstrução da visada da Igreja da Boa Viagem devido à topografia do local e da 

barreira visual das edificações existentes. 

extrapolação do limite altimétrico de 16 metros 

3- Considerações Finais

Trata-se de projeto de nova edificação para o terreno 

1116, esquina com Rua Rio Alagoas, lotes 005Y do 

cente ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adjacências

zação do limite altimétrico de 16

tros de altura em seu ponto crítico.

Após análise das foto-inserções 

avaliar que o impacto causado pel

ticamente inexistente. Assim, somos pela aprovação

este conselho avaliar a pertinência da aplicação da medida compensatória estimada em 

327.361,45 (Trezentos de vinte e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 

centavos). 

Face ao exposto, encaminhamos 

CDPCM/BH. 
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Tampouco cocorre obstrução da visada da Igreja da Boa Viagem devido à topografia do local e da 

barreira visual das edificações existentes. Nesse sentido, entende-se que o impacto 

extrapolação do limite altimétrico de 16 metros é praticamente inexistente.

Considerações Finais 

projeto de nova edificação para o terreno localizado na Rua Bernardo Guimarães, nº 

Rua Rio Alagoas, lotes 005Y do quarteirão 013, bair

cente ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e Adjacências. O interessado solicita a flexibil

de 16 metros uma vez que o edifício proposto chega a cerca de 40 m

nto crítico. 

inserções do estudo de visadas encaminhado pelo interessado, foi possível 

o impacto causado pela extrapolação do limite altimétrico nesse caso 

ticamente inexistente. Assim, somos pela aprovação do empreendimento proposto, cabendo a 

este conselho avaliar a pertinência da aplicação da medida compensatória estimada em 

327.361,45 (Trezentos de vinte e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação 

Belo Horizonte, 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira

Arquiteta Urbanista | DPCA
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Tampouco cocorre obstrução da visada da Igreja da Boa Viagem devido à topografia do local e da 

se que o impacto causado pela 

praticamente inexistente. 

Rua Bernardo Guimarães, nº 

, bairro Funcionários, perten-

O interessado solicita a flexibili-

uma vez que o edifício proposto chega a cerca de 40 me-

do pelo interessado, foi possível 

a extrapolação do limite altimétrico nesse caso específico é pra-

do empreendimento proposto, cabendo a 

este conselho avaliar a pertinência da aplicação da medida compensatória estimada em R$ 

327.361,45 (Trezentos de vinte e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 

presente relatório para análise e deliberação deste 

Horizonte, 21 de março de 2022. 

 

 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 
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