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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA 

EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 1292 E 1300, LOTES 

011Y E 013, QUARTEIRÃO 006, CENTRO, PERTENCENTE AO CONJUNTO 

URBANO AVENIDA ÁLVARES CABRAL E ADJACÊNCIAS. 

 
 
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Esta análise consiste em uma proposta de nova edificação no terreno situado na Rua 

Espírito Santo, nº 1292 e 1300, lotes 011Y e 013 do quarteirão 006, Centro, inserido no 

perímetro do Conjunto Urbano Avenida Álvares Cabral e Adjacências. O terreno é lindeiro à 

Vila Werneck, bem cultural protegido por tombamento, e possui restrição altimétrica 

estabelecida por este CDPCM-BH de 7 metros, visando a preservação da qualidade 

paisagística urbana local e do Conjunto, principalmente em virtude da proximidade com a 

Vila. Além do conjunto de casas que conformam a Vila, a quadra abriga ainda o bem cultural 

tombado da Rua Rio de Janeiro, n° 1335. 

 

 
Figura 1 – Imagem de satélite demonstrando a localização do terreno objeto desta análise. O bem tombado da 

Rua Rio de Janeiro, nº 1335, está indicado em amarelo. 
Fonte: Protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 2 – Vista do terreno pela Rua Espírito Santo. 
Fonte: Protocolo online nº 0281/2022. 

 

Todos os lotes da face da quadra voltada para a Rua Espírito Santo possuem o limite 

altimétrico de 7 metros para novas edificações, assim como a face da quadra voltada para a 

Rua dos Timbiras e parte da face da quadra voltada para a Rua Rio de Janeiro. Podemos 

ver através da Figura 2 a seguir o mapeamento da área e as diretrizes altimétricas 

mencionadas. 

  
Figura 3 – Mapeamento cultural indicando a quadra mencionada e as diretrizes altimétricas.  

O bloco azul é a vila e o vermelho são os terrenos objetos desta proposta.  
Fonte: www.bhmap.pbh.gov.br acessado em 07/12/2022. 

 

A quadra da qual os lotes da proposta fazem parte possui uma ocupação 

heterogênea: na Rua Espírito Santo o imóvel de nº 1275, imediatamente ao lado do terreno 

onde se pretende edificar, possui altura aproximada de 7 metros; do outro lado do terreno à 

Rua Espírito Santo, n° 1320, a edificação lindeira existente possui altura aproximada de 15 
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metros; na Rua Espírito Santo, nº 1330, esquina com Avenida Álvares Cabral e Rua dos 

Timbiras, a edificação existente chega a cerca de 69 metros, mas está em uma localização 

mais afastada da vila. Existem ainda outras edificações verticalizadas na quadra: Rua dos 

Guajajaras, nº 581 (cerca de 53 metros), Rua Rio de Janeiro, nº 1363 (cerca de 39 metros) e 

nº 1323 (aproximadamente 24 metros). No restante da quadra, a altura das edificações 

existentes varia de 3 a 8 metros, exceto na Rua dos Timbiras, nº 1778, que chega a 15 

metros. 

Apesar da grande quantidade de edificações verticalizadas nas quadras do entorno, 

há ainda algumas quadras próximas com edificações de altimetria baixa e muitos bens 

tombados, como pode ser visto na imagem a seguir. 

 
Figura 4 – Indicação de altimetria das quadras do entorno pelas marcações em amarelo.  

O círculo vermelho indicam o terreno objeto desta proposta. 
Fonte: www.google.com/maps acessado em 12/12/2022. 

 

Em 12 de agosto de 2019 já havia sido protocolada nesta Diretoria, sob nº 

1346/2019, um material relativo a projeto de nova edificação para o terreno em questão. A 

proposta consistia em uma edificação de uso misto, comercial e residencial multifamiliar, 

que extrapolava o parâmetro altimétrico de 7 metros definido pelo CDPCM/BH. O 

empreendimento era composto por uma torre cuja altura era de 32 metros a mais que o 

permitido para o terreno, contendo 6.705m² distribuídos em 13 pavimentos e um subsolo. O 

Conselho deliberou pela reprovação da proposta na sessão extraordinária do dia 25 de 

setembro de 2019 por meio da Deliberação nº 082/2019, publicada no DOM de 11 de 

outubro de 2019, conforme descrito a seguir: 
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‘Deliberou pela aprovação do Parecer que indeferiu o projeto 
apresentado, com a sugestão que a proposta seja aprimorada a 
partir das observações da DPCA e do parecer e que seja avaliada a 
questão da insolação na Vila Werneck’. 

 

A DPCA recebeu uma nova proposta de edificação para os lotes no dia 12 de 

novembro de 2019, por meio do protocolo nº 1817/2019. A nova proposta modificou a forma 

do edifício, tornando-o mais esbelto com uma altimetria que passou a ser de 55 metros, 

sendo cerca de 48 metros além do permitido para o local, com uma área ainda maior de 

7.071m² em 18 pavimentos e um subsolo. O Conselho deliberou mais uma vez pela 

reprovação da proposta e definiu diretrizes na sessão ordinária do dia 22 de janeiro de 2020 

por meio da Deliberação nº 006/2020, publicada no DOM de 14 de fevereiro de 2020, 

conforme descrito a seguir: 

‘Deliberou, por unanimidade, pela reprovação do projeto 
apresentado, com a indicação da necessidade de nova revisão da 
proposta, mediante as seguintes diretrizes: 1) Tratamento do jardim 
da parte posterior da edificação em talude a partir do nível da Rua da 
Vila Werneck, de modo a minimizar o impacto de muro de 3 metros 
proposto na paisagem local, tão significativo quanto do 
embasamento. A proposta deve ainda, presencialmente, prever a 
integração desse jardim com a Vila, inserido tal porção do terreno no 
cotidiano de seus moradores e frequentadores. 2) Redução do 
número de pavimentos do embasamento dedicado exclusivamente a 
garagem, medida que se adequa ao perfil dos moradores da região e 
à localização privilegiada, com fácil acesso a comércio, serviços e 
equipamentos culturais e de lazer’. 

 

O relatório da DPCA apontou pelo entendimento da possibilidade de uma altimetria 

máxima de 13 pavimentos acima do nível térreo conforme a primeira proposta apresentada. 

Em ambas as análises do CDPCM/BH, foi pontuada também pelos conselheiros a 

possiblidade de superação do limite altimétrico, desde que as soluções valorizassem o 

conjunto e tivessem uma abordagem mais delicada considerando as especificidades do bem 

protegido. 

A seguir demonstramos imagens das reprovações anteriores, com fotoinserções e 

cortes esquemáticos. 
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Figura 5 – Fotoinserção da proposta reprovada em 

setembro/2019 conforme Del. nº 082/2019. 
Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 1346/2019. 

Figura 6 – Fotoinserção da proposta reprovada em 
fevereiro/2020, conforme Del. nº 006/2020. 

Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 1817/2019. 
 
 
 

  
Figura 7 – Corte esquemático da proposta 

reprovada com 13 pavimentos em setembro/2019 
conforme Del. nº 082/2019. 

Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 1346/2019. 

Figura 8 - Corte esquemático da proposta reprovada com 
18 pavimentos em fevereiro/2020, conforme Del. nº 

006/2020. 
Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 1817/2019. 
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Figura 9 – Situação atual. 

Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 
1817/2019. 

Figura 10 – Fotoinserção da 
proposta reprovada em 

setembro/2019. 
Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 

1346/2019. 

Figura 11 - Corte esquemático da 
proposta reprovada em 

fevereiro/2020. 
Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 

1817/2019. 

 

Figura 12 – Situação atual. 
Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 1817/2019. 

  

Figura 13 – Fotoinserção da proposta reprovada com 
13 pavimentos em setembro/2019 conforme Del. nº 

082/2019. 
Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 1346/2019. 

Figura 14 - Corte esquemático da proposta reprovada 
com 18 pavimentos em fevereiro/2020, conforme Del. 

nº 006/2020. 
Fonte: Arquivo DPCA, protocolo nº 1817/2019. 
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Em 10 de julho de 2022, por meio do protocolo online nº 0281/2022, foi apresentada 

uma 3ª proposta para os terrenos em questão, considerando as diretrizes já mencionadas 

pelo CDPCM/BH, que motivou esta análise e a elaboração deste relatório técnico para 

apreciação deste Conselho. 

 

 

2- APRESENTAÇÃO DO PROJETO E ANÁLISE 

A concepção da proposta atual é uma edificação de uso misto, assim como as 

anteriores, com uma torre com os mesmos 13 pavimentos acima do nível da rua, assim 

como a primeira proposta reprovada, sendo 11 pavimentos residenciais, um andar com duas 

lojas no pavimento térreo e outro com pilotis. Houve ainda um aumento para 3 níveis de 

subsolo para garagem. A seguir demonstramos um comparativo em relação às propostas 

anteriores: 

1ª proposta reprovada em 
setembro/2019 

2ª proposta reprovada em 
janeiro/2020 

Proposta atual 

14 pavimentos, sendo 13 mais 
um subsolo 

19 pavimentos, sendo 18 mais 
um subsolo 

16 pavimentos, sendo 11 mais 
pav. térreo, pilotis e três 

subsolos  

Área de 6.705m² Área de 7.071m² Área de 9.913m² 

Altimetria de 39 metros Altimetria de 57 metros Altimetria de 44 metros 

54 unidades e 109 vagas 52 unidades e 103 vagas 66 unidades e 102 vagas 

Nota-se que houve um aumento de cerca de 40% de área em relação à proposta 

anterior e um aumento de pavimentos e altimetria em relação à primeira proposta. Além 

disso, o número de unidades superou as duas anteriores e o número de vagas de garagem 

se manteve similar, contrariando a diretriz da segunda reprovação do CDPCM/BH que 

solicita a diminuição dos pavimentos de garagem. 

A proposta atual possui um programa distribuído da seguinte forma: 

• 3° Subsolo com 900m², garagem com 22 vagas residenciais e 12 vagas para Vila 

Werneck, com entrada exclusiva pela Vila; 

• 2° Subsolo com 920m², garagem coberta com 40 vagas residenciais; 

• 1° Subsolo com 920m², garagem coberta com 40 vagas residenciais; 

• 1° Pavimento térreo com 824m², sendo 1 loja com 390m²; 1 loja com 150m²; hall 

social residencial com 73m²; área de fruição coberta com 153m² e acesso a 

garagem com 58m². 
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• Área descoberta e afastamentos com 162m²; 

• Área permeável sobre o terreno natural com 270m²; 

• 2° Pavimento pilotis com 420m², área comum coberta; 

• Área descoberta pilotis com 270m²; 

• 1° Pavimento com 503m² residencial; 

• 2° Pavimento com 501m² residencial; 

• 3° Pavimento com 497m² residencial; 

• 4° ao 11° Pavimento com 491m² totalizando 3.437m² residencial; 

• Cobertura com caixa d’água 30m². 

 

Os responsáveis pelo projeto informaram que realizaram visitas à Vila Werneck e 

reuniões com os moradores, a fim de entender os seus desejos e receios com a nova 

construção e coletaram algumas demandas, das quais foram consideradas em projeto: 

1. manutenção do afastamento da divisa de fundo utilizando-o como área verde e 

porção permeável do solo, criando uma faixa verde entre a Vila e a nova 

edificação;  

2. adoção do volume escalonado à medida que o edifício ganhasse altura, visando 

garantir insolação e ventilação; 

3. adoção de 12 vagas  cobertas, com acesso a veículos exclusivo para a Vila 

Werneck para que os moradores estacionem os seus carros, retirando-os dos 

passeios e melhorando a ambiência urbana;  

4. previsão de quarto com banheiro para zelador; 

5. cômodo para guarda de materiais/ferramentas (depósito). 

 

Apesar da redução do número de pavimentos, houve um aumento de área e a 

edificação possui uma forma mais extensa horizontalmente. Foi disponibilizada uma área de 

jardim no afastamento para a vila, junto às 12 vagas de garagem que estão sendo  

disponibilizadas aos moradores, como pode ser visto na imagem a seguir.  

As informações fornecidas não permitiram avaliar se o tratamento do jardim voltado 

para a vila atende à conformação de taludes para amenizar a relação com o bem, conforme 

diretriz indicada na Deliberação nº 006/2020. 
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Figura 15 – Planta do 3º subsolo de garagem, no nível da vila. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

A próxima imagem apresenta um corte esquemático, porém sem a representação da 

caixa d’água. 

 
Figura 16 - Corte esquemático da nova proposta sem a caixa d’água. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Nota-se pelas Figuras 14 e 15 que, apesar de estarem no subsolo à partir do nível da 

Rua Espírito Santo, os pavimentos de garagem conformam um bloco de 3 pavimentos a 

partir do nível da vila. Não foi informado o afastamento da construção em relação às casas 

mais próximas, mas pela planta do 3º subsolo, parece conformar o mesmo afastamento da 

proposta anterior, inserindo junto ao ajardinamento as vagas de garagem para a vila e os 

cômodos de depósito e do zelador.  

O interessado apresentou o estudo de insolação solicitado pelo CDPCM/BH, feito por 

carta solar, e demonstrou como será o impacto do empreendimento no inverno e no verão 

às 8:00h, 10:00h e 12:00h em relação à disposição da Vila Werneck. A figura da coluna da 

esquerda apresenta a simulação nas condições atuais (sem a edificação proposta) e a figura 

da coluna da direita simula as condições de insolação com a interferência da edificação 

proposta, considerando cada estação e horário em sequência. 

  

Figura 17 – Simulação de insolação no inverno às 
8:00h na situação atual. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 18 – Simulação de insolação no inverno às 
8:00h com a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
 

  
Figura 19 – Simulação de insolação no inverno às 

10:00h na situação atual. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 20 – Simulação de insolação no inverno às 
10:00h com a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 21 – Simulação de insolação no inverno às 
12:00h na situação atual. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 22 – Simulação de insolação no inverno às 
12:00h com a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

 
 
A seguir são demonstradas as imagens referentes ao período do verão, nos mesmos 

horários. 
 

  
Figura 23 – Simulação de insolação no verão às 

8:00h na situação atual. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 24 – Simulação de insolação no verão às 
8:00h com a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
 

  

Figura 25 – Simulação de insolação no verão às 
10:00h na situação atual. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 26 – Simulação de insolação no verão às 
10:00h com a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 27 – Simulação de insolação no verão às 

12:00h na situação atual. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 28 – Simulação de insolação no verão às 
12:00h com a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Pelo estudo de insolação apresentado, percebe-se um impacto significativo no verão 

às 8:00h, na qual o prédio proposto barra o sol totalmente em uma parte da vila neste 

período.  

As imagens a seguir mostram as fachadas do edifício proposto com a indicação dos 

pavimentos, sendo uma voltada para a Rua Espírito Santo e a outra para a Vila Werneck. 

Nota-se a altimetria indicativa de 44 metros considerando a caixa d’água. 

 
Figura 29 - Imagem da fachada voltada para a Rua Espírito Santo. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 30- Imagem da fachada voltada para a Vila Werneck. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

As imagens a seguir demonstram as fotoinserções do projeto proposto. 

 
Figura 31 - Inserção do edifício da nova proposta em vista aérea. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 32 - Fotoinserção do projeto visto pela Rua Espírito Santo. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

 
 

  

Figura 33 - Imagem da situação atual pela Rua Espírito 
Santo. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 34 - Fotoinserção do projeto vista da Rua 
Espírito Santo. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 35 - Imagem da situação atual à partir do 

interior da Vila Werneck. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 36 - Imagem à partir do interior da Vila 
Werneck com a fotoinserção do projeto em análise. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

 

Para finalizar esta análise, consideramos que a nova proposta apresenta uma 

altimetria inferior à última reprovada, mas superior à primeira, sendo então uma proposta 

intermediária neste aspecto entre as outras duas, e superando os 13 pavimentos indicados 

como passíveis de aprovação. Além disso, a área proposta é 40% maior que a anterior, 

disposta de forma mais horizontalizada no terreno, conformando uma edificação robusta em 

tamanho e impacto similar à primeira proposta, como pode ser conferido nas Figuras 12 e 

35. O edifício proposto possui uma largura grandiosa e conforma um pano de fundo extenso 

para a vila. Entendemos que houve uma melhoria na divisa com a vila pelos benefícios que 

foram propostos (vagas de garagem, cômodo para o zelador e depósito), mas sobre as 12 

vagas de estacionamento exclusivas a serem disponibilizadas para os moradores da Vila e a 

área de paisagismo na divisa com o edifício, não foi mencionado que tipo de instrumento 

jurídico subsidiaria esta solução. Houve também uma melhoria nos elementos de tratamento 

especialmente da fachada voltada para a vista da Vila, mas ainda assim o tamanho da 

edificação exercerá um impacto significativo, o que pesa ainda se consideramos que aquela 

visada atualmente possui pouca interferência visual, como pode ser visto na comparação 

das imagens 34 e 35 acima. Preocupa-se ainda o fato de que este prédio abra prerrogativa 

para a construção de outros que vão contribuir para um sufocamento da vila protegida em 

suas visadas, ventilação, insolação e ambiência ao longo do tempo, o que pode acarretar 

em uma desvalorização significativa do bem protegido.  
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Sobre as diretrizes pontuadas nas análises anteriores do CDPCM/BH, estas não 

foram atendidas, à exceção do estudo de insolação e dos benefícios de vagas, áreas de 

jardins e cômodos disponibilizados aos moradores, como uma forma de melhoria na relação 

funcional com a vila. 

Quanto à forma, entendemos que a robustez da edificação precisa ser amenizada, 

principalmente no aspecto horizontal, podendo assim, dependendo das soluções fornecidas, 

ser a altimetria proposta passível de aprovação. Entendemos ainda que o projeto deve ser 

melhor detalhado nas soluções na relação com a vila, nos tratamentos que serão dados, 

tipos de fechamentos, elementos a serem utilizados, nas soluções paisagísticas a serem 

adotadas. Também deverão ser entregues fotoinserções de outros pontos da vila e da Av. 

Álvares Cabral, a partir da visada para o bem protegido nº 414, conforme exemplificado 

abaixo. 

 
Figura 37 - Imagem à partir da Av. Álvares Cabral para o bem tombado de número 414. 

Fonte: www.google.com.maps acessado em 12/12/2022. 

 

 

Caso o CDPCM/BH entenda o projeto como passível de aprovação da forma como 

apresentado, recomendamos a adoção de medida compensatória pelos impactos a serem 

causados, conforme cálculo anexo, no valor estimado de R$ 1.113.230,04.  
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os apontamentos da análise deste relatório e que a proposta deste 

projeto não atende à maioria das diretrizes apontadas pelo CDPCM/BH, além de ultrapassar 

o limite altimétrico de 7 metros, encaminhamos este relatório técnico para apreciação e 

deliberação deste Conselho. 

 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2022. 

 

 
Bárbara Rabelo Bechelane 

Arquiteta e Urbanista 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 

 


