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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NA RUA CLAUDIO 
MANOEL, 296 – FUNCIONÁRIOS (7ª. SEÇÃO URBANA; QUARTEIRÃO 032; LOTE 001W), 
INSERIDO NO CONJUNTO URBANO AVENIDA AFONSO PENA E ADJACÊNCIAS. 

1- Considerações iniciais 

 

Em agosto de 2021 com complementações em setembro e novembro foi encaminhado via e-

mail do protocolo online projeto de nova edificação para a rua Cláudio Manoel, 296 – Funcioná-

rios. O protocolo foi aberto sob número 0311/2021. Este lote encontra-se inserido no Conjunto 

Urbano Avenida Afonso Pena e Adjacências. 

O projeto protocolizado ultrapassa a diretriz altimétrica estabelecida pelo Conselho para a 

área. Desta forma, faz-se necessária a análise e deliberação do CDPCM-BH. 

A quadra em que se insere o lote possui altimetrias variadas conforme pode-se observar abai-

xo. Cabe destacar que, embora o lote na esquina da Praça Coronel Benjamin Guimarães a altime-

tria estabelecida pelo Conselho seja de 10 metros, este Conselho aprovou um projeto cerca de 28 

pavimentos ou 84 metros para o local. Trata-se de uma quadra ocupada por edificações de gran-

de porte voltadas para a avenida Getúlio Vargas e o restante da quadra ocupado edificações de 

dois pavimentos. Na esquina da ruas Cláudio Manoel com Piauí há uma edificação tombada de 

dois pavimentos 

 

Mapeamento cultural com o lote em amarelo e a indicação das altimetrias da quadra. Em preto o imóvel 
tombado da quadra.  
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Vista aérea da quadra com lote demarcado em amarelo. Fonte: Googlemaps 

 

 
Vista geral da edificação tombada na esquina das ruas Cláudio Manoel e Piauí. O lote objeto deste projeto 

encontra-se indicado por seta amarela. Fonte: Googlemaps 

 

 

2- Análise da proposta 

 

O terreno onde se propõe a edificação é triangular e possui cerca de 327 m2. A proposta da 

edificação é para uso residencial multifamiliar com previsão de construção de cerca de 1.120 m2 

assim distribuídos: 

 - Subsolo: 8 vagas de garagem e hall de elevador e escada; 

 - 1ºpavimento (térreo): 6 vagas de garagem e hall de elevador e escada; 

 - 2º pavimento: 2 apartamentos de dois quartos com área privativa e hall de elevador e 

escada; 

 - 3º pavimento: 2 apartamentos de dois quartos e hall de elevador e escada; 
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- 4º pavimento: 2 apartamentos de dois quartos e hall de elevador e escada; 

 - 5º pavimento: 1 apartamento de um quarto, 1 apartamento de dois quartos e hall de ele-

vador e escada; 

 - 6º pavimento: 1 apartamento de um quarto, 1 apartamento de dois quartos e hall de ele-

vador e escada; 

 - 7ºpavimento: 1º nível do 2 apartamentos de 1 quarto e hall de elevador e escada; 

 - 8º pavimento: 2º nível do 2 apartamentos de 1 quarto; 

 - cobertura: caixa d´água 

 Conforme pode-se observar nos cortes apresentados no material fornecido pelo requeren-

te, a edificação proposta ultrapassa cerca de 23,00 metros a altimetria estabelecida pelo Conselho 

para o lote que é de 7 metros. 

 

Corte esquemático com linha de 7 metros demarcada a fim de identificar trecho da edificação que 
ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho 

 

A edificação distará 5,53 metros da edificação tombada situada na esquina das ruas Clau-

dio Manoel com Piaui. Em algumas visadas, a edificação proposta funcionará como pano de fundo 

para o bem protegido. 

De acordo memorial descritivo apresentado, os materiais de acabamento foram pensados 

para dar um tom mais terroso e natural à edificação, utilizando porcelanato marrom com textura e 
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acabamento amadeirado e porcelanato com acabamento em aço corten na fachada principal. Nas 

fachadas laterais será utilizado textura ou cerâmica em tom bege médio 

A DPCA realizou atendimento com o RT do projeto e solicitou várias foto inserções da edi-

ficação em relação ao entorno para avaliar um possível impacto da edificação na paisagem, entre-

tanto foram apresentadas poucas justificando-se a falta de ângulos para elaboração do material. 

 

Vista aérea da quadra. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

Vista aérea da quadra com edifício inserido. Fonte: material fornecido pelo requerente 
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Vista do lote onde se inserirá a edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

Foto inserção da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente 
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Vista da esquina das ruas Cláudio Manoel e Piaui. Em primeiro plano a edificação tombada. Fonte: material 

fornecido pelo requerente 
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Foto inserção da edificação proposta com vista da esquina das ruas Cláudio Manoel e Piaui. A edificação 

proposta funciona como pano de fundo da edificação protegida. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

Conforme pode-se observar no projeto e nas foto-inserções apresentadas pelo requerente, 

embora a edificação ultrapasse em seu ponto mais crítico em cerca de 23,0 metros a altimetria 

estabelecida pelo Conselho para o lote que é de 7 metros, a edificação proposta não obstrui a 

visada do bem protegido, funcionando apenas como pano de fundo a ela. 

A forma assimétrica do terreno, sua pequena área e a necessidade de atender aos afastamen-

tos da legislação urbanística faz com que nos pavimentos superiores a edificação tenha área bas-

tante reduzida, escalonando-se nas fachadas laterais 

A DPCA entende que o projeto é passível de aprovação, sendo necessário apenas um melhor 

tratamento da fachada lateral que funciona como pano de fundo da edificação protegida, princi-

palmente nos pavimentos inferiores. 
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3- Considerações finais 

 

O projeto ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho para área em cerca de 23 metros 

entretanto, entendemos que o projeto apresentado é passível de aprovação posto que não causa 

grandes impactos ao bem protegido, devendo apenas ser realizado um melhor tratamento para a 

fachada lateral esquerda, que poderá ser acompanhado pela própria DPCA. 

Caso o Conselho decida pela aprovação do projeto, ele também deverá avaliar a pertinência 

de cobrança de medida compensatória tendo em vista que a proposta não atende ao parâmetro 

altimétrico estabelecido pelo Conselho para o local.  

Caso seja deliberada a cobrança de medida compensatória, o valor a ser pago ficará em torno 

de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), valor esse que deverá ser recalculado no 

momento do cumprimento da medida compensatória. 

Frente ao exposto, encaminhamos para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH  

 

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2021. 

 

 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta  

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

 


