
PARECER TÉCNICO 

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

 
ASSUNTO: Análise e Deliberação sobre: 1. Projeto de nova edificação para a Rua 
Primavera, 93, (Lotes CP 004/005/006A/006B, Q.007A, Seção Suburbana Segunda), 
inserida no perímetro do Conjunto Urbano Bairro Santo Antônio, e 2. Revisão 
das Diretrizes Especiais de Projeto Definidas para a Quadra CTM 0905516. 

 

OBJETO: 

Trata-se de proposta de edificação de uso residencial multifamiliar, composta de 12 
pavimentos e totalizando 4.521,09 m² de área construída total, apresentada em 04/03/2022 à 
DPCA, pelo protocolo online 0056/22. A proposta foi encaminhada para análise e deliberação 
do Conselho, considerando que não atende às diretrizes especiais definidas para o terreno. 

Pela análise realizada pela DPCA, surge proposta de Revisão das Diretrizes Especiais de Projeto 
Definidas para a Quadra CTM 0905516, conforme será exposto em seguida. 

 

ANÁLISE: 

O projeto apresentado não atende ao seguinte parâmetro definidos pelo CDPCM-BH 
para o local, qual seja: 

1) Altura máxima da edificação restrita a 07 metros. Essa altura será medida, no sentido vertical, 
ponto a ponto do terreno natural, considerado como referência o levantamento da PRODABEL; 

Considerando que o imóvel proposto atinge a altura máxima de 36,42 metros em relação ao 
nível do terreno, o projeto extrapola em 29,42 metros o limite de altura estabelecido pelo 
CDPCM-BH para a quadra em questão - restrito a 7,0 metros em relação ao terreno. 

Considerando o exposto no respectivo Relatório Técnico DPCA: 

1. Quanto o padrão heterogêneo de ocupação da quadra: 

A quadra CTM0905516 possui uma ocupação com gabarito heterogêneo, contando com alguns 
imóveis horizontais e com edifícios verticais multifamiliares. Estes últimos foram construídos 
antes da proteção do Conjunto Urbano do Bairro Santo Antônio, conforme informações a seguir 
(...): 

1 - Edifício com 10 pavimentos mais caixa d’água na Rua Carangola, 372, esquina com Rua 
Congonhas, com Baixa concedida pela prefeitura em 1994. Este imóvel é lindeiro ao bem cultural 
tombado da Rua Carangola, 358;  

2 - Edifício com 12 pavimentos na Rua Congonhas, 792, com Baixa concedida pela prefeitura em 
1983; 
3 - Edifício com 6 pavimentos na Rua Congonhas, 892, com Baixa concedida pela prefeitura em 
1975; 
4 - Edifício com 5 pavimentos, na Rua Primavera, 23, com Baixa concedida pela prefeitura em 
1985; 
5 - Edifício com 8 pavimentos, na Rua Primavera, 49, com Baixa concedida pela prefeitura em 
1994; 

2. Quanto à situação do imóvel e proposta em relação aos bens culturais tombados na 
quara lindeira (CTM 0900641) - a antiga FAFICH (atual sede da Secretaria Municipal de 
educação, e de outros equipamentos municipais de ensino) e o antigo Teatro 



Universitário da UFMG (TU) – edificações estas que definem a área polarizadora de um 
dos pedaços da mancha do Conjunto Urbano do Bairro Santo Antônio: o pedaço FAFICH. 

Especialmente pela constatação de que, pelo padrão de ocupação identificado na quadra do 
projeto proposto - marcado pela substituição e verticalização de edificações - não se identifica, 
neste quarteirão, uma ambiência tradicional que se deseje preservar por meio de uma restrição 
altimétrica tão significativa – com exceção do bem tombado na esquina com a Rua Carangola. 

 

CONCLUSÃO e VOTO: 

Pelo acima exposto, manifestamo-nos: 

1. Pela aprovação do projeto arquitetônico proposto para a Rua Primavera, 93 (lotes 
004/005/006A/006B, quarteirão 007A, Seção Suburbana Segunda), considerando que resultará 
em impactos negativos toleráveis para a ambiência do conjunto protegido no qual se insere, 
sem necessidade de cobrança de medida compensatória. 

2. Favoravelmente à revisão das diretrizes para a da quadra CTM 905516, qual seja: 

2.1. Eliminação da diretriz altimétrica - estabelecido pelo CDPCM-BH para a quadra em 
questão, restrito a 7,0 metros em relação ao terreno - passando a vigorar apenas os 
parâmetros definidos no Plano Diretor. 

E a inclusão de duas diretrizes adicionais de projeto para novas edificações ou projetos de 
modificação: 

2.2. Afastamentos frontais ajardinados;  

2.3. Fechamentos frontais com permeabilidade visual, nos moldes já definidos pelo CDPCM-
BH. 

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, 22 de junho de 2022. 

 


