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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE ANÁLISE DE NOVO PROJETO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL PARA IMÓVEL SITUADO NA 

RUA PROFESSOR OTTO CIRNE, Nº 142 (SEÇÃO URBANA 12ª, ZONA FISCAL 120, QUARTEIRÃO 504A, LOTES 09,10,11,12 E 13), 

BAIRRO VILA PARIS, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO DO 

MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GRAÇA 

 

1. Considerações Iniciais 

 

Visto o não cumprimento do limite altimétrico de 955 metros de cota máxima para edificações estabelecido para perímetro do Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora da Graça a través da Deliberação 061/2004, na data de 17 de novembro de 2021 

o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH, na 315ª Sessão Ordinária, através da 

Deliberação nº 084/2021, solicitou ao requerente novo projeto para análise desta Diretoria visto a incompatibilidade da proposta anterior 

protocolada através do nº0076/2021 via Protocolo Online na DPCA. De acordo com o CDPCM-BH, a nova proposta deveria atender as 

seguintes diretrizes: 

- Elaboração de projeto paisagístico específico, tendo em vista as características que embasam a proteção do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora da Graça e sua proximidade com as áreas verdes da região; 

- Que o projeto garantisse a permeabilidade visual do gradil de 70% definidos pelo CDPCM/BH; 

- Que a nova proposta a ser analisada pela DPCA apresentasse escalonamento na altimetria, de forma que a verticalização esteja 

concentrada na parte mais baixa do terreno e que na porção mais próxima da mata esteja p volume com menor altimetria; 

- E por fim, deliberou que, ao invés da cobrança da medida compensatória, seja implementada no ponto alto da Rua Professor Otto Cirne 

uma “área de fruição pública” (prevista no Plano diretor do Município, Lei 11.181/2019), de modo a possibilitar a visualização pública do 

bem. E fornece como alterativa, a ser avaliada, a possibilidade de implementar uma “praça mirante” no encontro da Rua Professor Otto 

Cirne com a Rua Maria Cândida, caso haja disponibilidade de área pública neste trecho. 

 

2. Localização 

 

A proposta de nova edificação de uso residencial localiza-se na Rua Professor Otto Cirne, 112, Bairro Vila Paris, e está inserido no perímetro 

de entorno do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora da Graça. O lote de implementação da proposta não é 

lindeiro a imóvel tombado, com processo de tombamento aberto e/ou com registro documental. 

 

 

Figura 01: Localização da proposta dentro do perímetro do Conjunto Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora da Graça. 
Fonte: Adaptado de BHMap, 2022. 
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Figura 02: Localização da proposta dentro do Conjunto Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora da Graça. 

Fonte: Adaptado de BHMAP. Acesso em 03/01/2022. 
 
 

 
Figura 03: Localização da implementação da proposta em relação ao Mosteiro. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
 
 

3. O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Mosteiro Nossa Senhora da Graça 

De acordo com o Dossiê de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Mosteiro Nossa Senhora da Graça, publicado em 1991, 

foram levantadas as seguintes descrições do Conjunto: 

 

3.1 Descrição Arquitetônica 

O Conjunto Arquitetônico está localizado no bairro Vila Paris, na proximidade dos bairros de Santa Lúcia, São Bento e Conjunto Santa 

Maria. A área inicial adquirida na década de 50 constava de 27.398 m², sofrendo alteração através da doação de terreno que pertencia a 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, chegando a totalizar 46.000 m². Hoje, após o desmembramento na década de 60, o terreno reduziu-

se a uma área em torno de 36.000 m². 

Os projetos aprovados junto à Prefeitura Municipal no ano de 1951 não coincidem com a implantação atual da edificação, que foi no 

momento da locação invertida por determinada da Abadessa Dª Luiza em preocupação com o cumprimento das leis Canônicas, rígidas, 

que determinavam a vida de clausura das monjas. 

O projeto inicial apresenta partido retangular, definido por alas que são colocadas em torno de um par de pátios internos, quadrados, 

delimitados por dois claustros, referência ao clássico partido religioso. O programa teve como objetivo inicial a residência para 100 mojas 

e espaços adequados à vida monástica, como inclusão de igreja, celas individuais, salas de reunião, ateliês, oficinas, bibliotecas e áreas 

de serviço. 

Concedido através de modulação, o projeto foi concluído em etapas, apresentando em sua maior parte dois pavimentos, sendo que em 

uma das laterais possui três (03) pavimentos para aproveitamento do desnível do terreno. A área onde está localizada a igreja possui 

grande pé-direito e nível térreo.  

A igreja localizada na ala central da edificação desenvolve-se em “L” e possui altar instalado entre os dois grandes ambientes. A posição 

do altar permite ao sacerdote visualizar a área ocupada pelas monjas, coro, e pelos fiéis, nave. O espaço da igreja recebe luz direta vinda 

das estreitas janelas altas, que varrem a área do coro transformando-o em um lugar limpo e iluminado. As pilastras de seção circular, 

rítmicas, estão dispostas na área da nave e recebe como cobertura longa laje inclinada na direção do altar. 

Proposta 

Mosteiro 
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O local destinado à colocação da tribuna acima do coro, foi modificado com alvenaria, o espaço hoje abriga a sala Capitular onde a 

comunidade se reúne para discutir assuntos importantes, e possui teto inclinado repetindo a mesma forma da empena da fachada principal. 

O claustro é definido através de um grande avarandado, protegido por cobertura com estrutura de madeira e telhas cerâmicas, inclinadas 

na direção do jardim central, e suportadas por colunas em forma de cone invertido, executadas em madeira. Detalhe de acabamento inferir, 

faz com que o único ponto a coluna toque o chã, como se estes elementos estivesses a flutuar. 

Ponto verticalizado e referencial do conjunto é definido pela torre sineira, localizada ao lado da igreja, e que pode ser visto de 

diferentes pontos do terreno ou da cidade. De seção quadrada, a torre suporta um número de cinco (05) sinos, originários da Alemanha.  

3.2 Descrição Paisagística 

O terreno pertencente ao Mosteiro de Nossa Senhor das Graças, com área de 36.000 m², possui 32.000 m² ocupados por área verde. Esta 

vegetação desenvolve-se em torno das edificações, como a casa de moradia e igreja, o pavilhão de assistência social e a casa do vigia, 

estendendo-se ao longo das duas encostas, protegendo os grandes desníveis de erosão. A área não apresenta nascentes ou cursos 

d’água, apesar de possuir grande depressão no terreno. A vegetação é bastante diversificada, tanto a nível de espécies, variedades de 

pote, dimensão de copas ou origem. 

Com a intenção de proteção da vida monástica, a privacidade das irmãs e a preservação do silencio e isolamento teve-se, desde o início, 

a intenção de se implantar uma cortina verde, utilizando árvores, a princípio, de rápido crescimento, prevendo a ocupação 

próxima da vizinhança. 

 As espécies entregues eram de grande variedade, tanto folhosas como coníferas, árvores decorativas, frutíferas e de madeira, plantadas 

aleatoriamente dentro dos limites do terreno. Encontra-se hoje eucaliptos, pinheiros, abacateiros, mangueiras, laranjeiras, bananeiras, 

jambeiros, limoeiros, paineiras, quaresmeiras etc. Ocupam ainda a área verde uma enorme quantidade de aves pássaros, de diferentes 

espécies, bem como outros animais de pequeno porte. 

 Portanto, não houve uma preocupação com a existência de um projeto paisagístico e durante todo o período, as monjas 

continuam a plantar e proteger, mesmo com certa dificuldade, a área de invasões ou depredações, mantendo cerca de 90% do 

terreno com muros e cercas de arame farpado. 

3.3 Diretrizes de Proteção 

O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro de Nossa Senhora das Graças encontra-se enquadrado na Lei de Tombamento 

Municipal. Lei nº 3802, publicada 06 de julho de 1984. 

O perímetro de entorno ao bem tombado fica, pois, definido, como descrito na Deliberação nº 061/2004 e a diretriz para ocupação 

urbana de limite altimétrico de cota altimétrica 955 metros com exceção da área delimitada em mapa onde as edificações terão limite 

altimétrico de 900 metros, conforme mapeamento cultural. Tudo para o monitoramento e garantia da visibilidade do bem tombado em 

atendimento ao artigo 17 da Lei 3802/84. Tal limite altimétrico visa proteger e permitir a visibilidade das porções com cotas mais altas da 

área tombada e, ao mesmo tempo, contempla a situação de paisagem consolidada por edificações existentes. 

 

4. O PROJETO 

A proposta de projeto aqui analisada é a apresentada pelo requerente para segunda análise da DPCA conforme Deliberação nº084/2021 

da 315ª Seção Ordinária do CDPCM-BH. 

Conforme dados apresentados pelo requerente, a edificação está projetada em terreno de 2.571,93 m², em Zoneamento OM-3 e tem uso 

Residencial. Foram inseridas 58 unidades de 2 e 3 quartos, com 91 vagas para veículos leves. A edificação adota medidas de resiliência 

e sustentabilidade, possuindo área verde, permeável em terreno natural de cerca de 865 m², 68% superior à mínima exigida. 

Figura 04: Implantação da edificação. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 

 

Tratando-se da volumetria e altimetria da edificação proposta, apresenta-se a seguir o primeiro projeto, apresentado na 315ª Seção 

Ordinária do CDPCM-BH, e o projeto final, objeto desta análise. 

As diretrizes analisadas por ora são as estabelecidas na Deliberação 086/2021 citadas nas Considerações Iniciais deste relatório. Destaca-

se que o segundo projeto permanece não atendendo a diretriz altimétrica máxima para o Conjunto Paisagístico de 955 metros.
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(a)                (b) 

Figura 05 a-b: (a) Corte 1 da primeira proposta; (b) Corte 1 da segunda proposta. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 

 

 

 

 

 

 

O nível de 955 metros em destaque é o 

limite altimétrico estabelecido para novas 

edificações inseridas no perímetro de 

proteção do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico Mosteiro Nossa Senhora da 

Graça. 
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Figura 06 a-b: (a) Corte 2 da primeira proposta; (b) Corte 2 da segunda proposta. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 

 

O nível de 955 metros em destaque é o 

limite altimétrico estabelecido para novas 

edificações inseridas no perímetro de 

proteção do Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico Mosteiro Nossa Senhora da 

Graça. 
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Na segunda proposta pode-se observar o escalonamento da edificação voltado para a mata do Mosteiro.  

 

 

 

 

(a)               (b) 

Figura 07 a-b: (a) Fachada Frontal da primeira proposta; (b) Fachada frontal da segunda proposta. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Na fachada posterior da segunda proposta também se observa o escalonamento da edificação e a diminuição do maciço do projeto. 

 

 

 

(a)                        (b) 

Figura 08 a-b: (a) Fachada Posterior da primeira proposta; (b) Fachada Posterior da segunda proposta. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Na fachada lateral esquerda, com a proposta de escalonamento, há redução de janelas elementos construtivos, reduzindo o maciço anteriormente característico da edificação. 

 

(a)                        (b) 

Figura 09 a-b: (a) Fachada lateral esquerda da primeira proposta; (b) Fachada lateral esquerda da segunda proposta. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Com a proposta de escalonamento na fachada lateral esquerda a proporção volumétrica da fachada lateral direita foi alterada, incorporando mais habitações. 

 

 

(a)                        (b) 

Figura 10 a-b: (a) Fachada lateral direita da primeira proposta; (b) Fachada lateral direita da segunda proposta. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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4.1 Impacto da proposta na paisagem 

 

Foram fornecidos pelo requerente as fotos inserções da implementação da proposta no meio urbano. Nelas podem ser observados os impactos imediatos e secundários na paisagem do Conjunto em 

questão. Na figura a seguir o requerente apresenta os pontos de visada das fotos inserções apresentadas para esta Diretoria: 

 

Figura 11: Visadas do empreendimento. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Para melhor entendimento do impacto da proposta na paisagem do Conjunto, nas fotos inserções a localização do empreendimento será indicada com uma seta vermelha. 
 

 

 

Figura 12: Vista aérea. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Figura 13: Vista da Rua Guaicui. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Figura 14: Vista da fachada frontal da Rua Professor Otto Cirne. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Figura 15: Vista da fachada frontal e lateral direita da Rua Professor Otto Cirne. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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 Figura 16: Vista da fachada posterior da Rua Padre José de Menezes. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Nas figuras 17 e 18, por causa de um fundo com altimetria elevada consolidada, a proposta torna-se quase imperceptível na paisagem. 
 

 
 

 
 Figura 17: Visada da Avenida Raja Gabaglia. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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 Figura 18: Visada da Rua 4 (foto inserção 07). 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Destaca-se que nas figuras 19 a 21 o maciço arbóreo da Rua Gentios é passível de parcelamento e não faz parte da área de mata do Mosteiro Nossa Senhora da Graça. 
 

 
 Figura 19: Visada da Rua Luiz Soares da Rocha. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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 Figura 20: Visada 02 da Rua Luiz Soares da Rocha. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Figura 21: Visada da Rua Gentios. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Figura 22: Visada da Rua Abadessa. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Figura 23: Visada da Rua Gentios. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Figura 24: Visada da Rua do Mosteiro. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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Na figura 25, observa-se que não há nenhuma interferência do maciço do empreendimento na visada a partir do Mosteiro. 
 

 
Figura 25: Visada do Mosteiro. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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5. ANÁLISE 

Visto o material referente a segunda proposta apresentado pelo requerente, esta Diretoria realizou as seguintes análises acerca do cumprimento das orientações do CDPCM-BH estabelecidas através da Deliberação 
nº 084/2021, considerando que o atual projeto atende as seguintes diretrizes: 
 
- Elaboração de projeto paisagístico específico, tendo em vista as características que embasam a proteção do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora da Graça e sua proximidade com 
as áreas verdes da região: 
 
 

 
 

Figura 26: Paisagismo da segunda proposta. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 

 

O projeto atende as diretrizes de paisagismo indicadas pelo Conselho, inserindo 30 espécies vegetais e o plantio de 472 indivíduos vegetais, mantendo o cinturão verde característico do entorno do mosteiro. 
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- Que a nova proposta a ser analisada pela DPCA apresentasse escalonamento na altimetria, de forma que a verticalização esteja concentrada na parte mais baixa do terreno e que na porção mais próxima 

da mata esteja o volume com menor altimetria: 

 
 

  
Figura 27: Comparativo de escalonamento da edificação entre o projeto anterior e o projeto proposto atual. 

Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
 
 

O projeto atende a diretriz de escalonamento da edificação, sendo que esta alteração de volumetria acontece na fachada lateral esquerda voltada para a mata do Mosteiro, diminuindo assim o impacto do maciço 
da proposta no Conjunto Paisagístico.  
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- Deliberou que, ao invés da cobrança da medida compensatória, seja implementada no ponto alto da Rua Professor Otto Cirne uma “área de fruição pública” (prevista no Plano diretor do Município, Lei 

11.181/2019), de modo a possibilitar a visualização pública do bem. E fornece como alterativa, a ser avaliada, a possibilidade de implementar uma “praça mirante” no encontro da Rua Professor Otto Cirne com a Rua 

Maria Cândida, caso haja disponibilidade de área pública neste trecho: 

 

 

Figura 28: Comparativo de escalonamento da edificação entre o projeto anterior e o projeto proposto atual. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 

 
O projeto atende a diretriz de fruição pública estabelecida pelo CDPCM-BH, ao implementar na fração voltada a mata do Mosteiro, uma área pública de convivência publica na região. 
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Entretanto, apesar das alterações realizadas na fachada afim de aumentar a permeabilidade visual, o requerente realizou a diretriz de 70% da permeabilidade visual do empreendimento em vidro e não gradil como 
indicado pelo CDPCM/BH: 
 
 

 

Figura 29: Comparativo da permeabilidade visual da edificação entre o projeto anterior e o projeto proposto atual. 
Fonte: Acervo Torres Miranda, 2021. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com demonstrado neste relatório, o projeto de nova edificação, após cumprimento parcial das diretrizes estabelecidas através da 

Deliberação nº 084/2021 do CDPCM-BH, e com tratativas junto à equipe técnica da DPCA a fim de compatibilizar a preservação do 

patrimônio paisagístico e minimizar o impacto da edificação no conjunto, foram executadas diversas modificações no projeto para a sua 

melhoria estética e arquitetônica, além de estabelecer melhor relação com o espaço público, por meio do tratamento de fachadas, jardins 

e inserção de área de fruição pública. 

Assim, embora a edificação proposta possa ser vista de alguns pontos do Entorno do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro 

Nossa Senhora da Graças e de seu entorno imediato, além de não ter sido inserido a substituição do gradil no lugar do vidro, consideramos 

que o impacto é aceitável e o projeto passível de aprovação, tendo em vista que: 

- O empreendimento não impede a visibilidade do bem tombado, bem como não pode ser visto de dentro da área protegida do Mosteiro; 

- O projeto teve melhorias em relação às versões anteriormente apresentadas e satisfaz todas as diretrizes estabelecidas na Deliberação 

nº 084/2021 como a inserção do gradil, projeto paisagístico, área de fruição e escalonamento altimétrico da edificação; 

- A proposta paisagística contempla a o plantio de espécies já existentes na mata do Mosteiro e a continuidade do cinturão verde, 

característico do Conjunto Paisagístico. 

 

Tendo em vista que todas as diretrizes estabelecidas pelo CDPCM-BH, através da através da Deliberação nº 084/2021, foram realizadas 

na segunda proposta, esta Diretoria entende que não é pertinente a cobrança de medida compensatória, uma vez que na deliberação 

anteriormente citada, o CDPCM-BH havia previsto a isenção de medida compensatória caso todas as diretrizes fossem acatadas no novo 

projeto. Caso o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 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 CDPCM-BH para o local de cota máxima de 955 metros. Caso seja deliberada a cobrança de medida compensatória, o 

valor a ser pago ficará em R$ 171.713,94 (conforme Anexo I), valor esse que deverá ser obrigatoriamente recalculado no momento do 

cumprimento da medida compensatória. 

 

 

Encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação. 

 

 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Larissa Camilo e Silva  
Arquiteta e Urbanista  
Restauradora de Bens Imóveis 
Mestre em Engenharia Civil – Habilitação em Estruturas Metálicas 
Doutora em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 
Gerente de Monitoramento e Gestão do Patrimônio Cultural – GMGPC /DPCA 
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ANEXO I 

ESTIMATIVA DE MEDIDA COMPENSATÓRIA REFERENTE A PROJETO DE APROVAÇÃO INICIAL DA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA 

NA RUA PROFESSOR OTTO CIRNE, 142 – VILA PARIS 

 

 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022 

 

 

Memória de cálculo em conformidade com a Deliberação nº. 025/2021: 

 

Volume a ser flexibilizado referente à diretriz de altimetria: 10.100,82m3 

 

Valor base do m² do terreno de acordo com a Planta de Valores Imobiliários utilizada para o cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 

Imóveis - ITBI (27/09/2021): R$ 1.700,00  

 

Portanto, 10.100,82m3 x R$ 1.700,00 = R$ 17.171.394,00 

 

Valor da medida compensatória referente à flexibilização da diretriz de altimetria: 

1,0%  de R$ 17.171.394,00= R$ 171.713,94 
 

 

 

 

Valor total referente às medidas compensatórias: R$ 171.713,94 

 

 

 

 
Anexo I 

Desconformidades da edificação às diretrizes definidas pelo CDPCM-BH 

 

Desconformidade Unidade de Medida Enquadramento conforme Legenda 

1 2 3 4 5 6 

Altimetria 

 

Volume que extrapola a altura máxima em metro cúbico 1% 1,5% 5% - 7,5% - 

Taludes, cortes e aterros  

 

Volume que extrapola o limite de corte e aterro em metro 

cúbico 

- - 5% - 7,5% - 

Taxa de ocupação Área de projeção da edificação que extrapola a taxa de 

ocupação em metro quadrado 

- - 15% - 22,5% - 

Taxa de permeabilidade sobre terreno natural Área permeável não atendida em metro quadrado - - - 22,5% - 33,75% 

Afastamentos em relação às divisas e a bens 

protegidos  

Volume da edificação que invade os afastamentos em metro 

cúbico 

1% 1,5% 5% - 7,5% - 

Tratamento de fachada Área do plano de fachada em metro quadrado 3% 4,5% 15% - 22,5% - 

Permeabilidade visual Área do fechamento frontal em metro quadrado 3% 4,5% 15% - 22,5% - 

 

 

 

Legenda 

 

1 - LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÃO  - Exceto no entorno da Serra do Curral 

2 - REGULARIZAÇÃO - Exceto no entorno da Serra do Curral 

3 - LICENCIAMENTO DE  EDIFICAÇÃO - Entorno da Serra do Curral 

4 - FLEXIBILIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL EM PROJETO EM LICENCIAMENTO - Entorno da Serra do Curral 

5 - REGULARIZAÇÃO - Entorno da Serra do Curral 

6 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PERMEÁVEL - Entorno da Serra do Curral 

 

 


