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Ref.: ANALTSE E DELTBERAçÀO REFERENTE A PROPOSTA DE NOVA rOrHCnçÃO EM LOTE STTUADO NA RUA
AMETlsrA, N0 620 (LorE 008, QUARTEIRAo ots, srçÃo i04), eERTENcENTE Ao coNJUNTo URBANo
BAIRRO PRADO CALAFATE.

HTSTORICO

Segundo o relatorio técnico elaborado pela Arquiteta Urbanista da DPCA/FMG, Sra. Laura Beatriz Lage, datado de

2410112023, em 09 de setembro de 2022 foi protocolado nesta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA

- (Protocolo no35712422), proposta de nova edificação no lote situado na Rua Ametista, no 670, pertencente ao Conjunto

Urbano Prado Calafate. Em dezembro de2022, foientegue modiÍicação da proposta, com simpliÍicação da Íachada e
proposta de altimetria que ultrapassa a deliberada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de

Belo Horizonte - CDPCM/BH.

ANALISE

Trata-se de ediÍicação de uso residencial, multifamiliar de seis pavimentos e um subsolo, abaixo do nível da rua, com
garagem coberta contendo sete vagas; 10 pavimento com afastamento Írontal de 2,85 metros contendo o hall de entrada

da edificaçã0, um apartamento de dois quartos com área privativa e estacionamento para oito vagas; 20 e 30 pavimentos,

com três unidades residenciais de dois quartos e ainda 4o e 5o pavimentos, com duas unidades residenciais de dois
quartos e respectivas cobeúuras.

A edificação atinge 14,47 m de altura, a partir do nível da rua, contendo ainda com um subsolo de 2,62 m de pé-direito. O
proleto atende à taxa de permeabilidade do solo para a área, porém em seu ponto crítico, ultrapassa a altímetria

deliberada para a área em aproximadamente 8,45 metros. O prqeto atende aos demais parâmetros definidos pelo

CDPCM-BH para o local.

CoNSTDERAÇÔES rrruruS E VOTO

Apesar do projeto em pauta ultrapassar a altimetria estabelecida pelo CDPCM-BH para área, corroboro com o

entendimento da DPCA, que considera o projeto apresentado passivel de aprovação posto que não amplia o impacto na

Rua Ametista com altimetria já consolidada, formada por edificaçÕes mais altas, presentes antes da proteção do

conjunto.

O impacto da edificação em pauta na Rua Platina também não é relevante, visto a existência de poucas edificaçôes
protegidas e alguns prédios que ultrapassam a altimetria prevista para o conjunto.

Entendo também que não há pertinência para a cobrança de medida compensatória tendo em vista o baixo impacto da

nova ediÍicação pelo não atendimento ao parâmetro de altimetria e a solução arquitetônica escalonada proposta, que

busca minimizar as interferências na paisagem do entorno, atestando a qualidade da arquitetura praticada.

RatiÍicamos a solicitação da DPCA de se buscar um melhor tratamento estético e ambiental para as fachadas,
procurando aproximando mais das soluções previstas na proposta originalmente apresentada, que era notadamente

mais harmônica.
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Diante do exposto sou Íavorável à aprovação do p§eto da nova ediÍicação para imovel situado na Rua Ametista, no 670,
pertencente ao Conjunto Urbano Prado Calafate.

Salvo melhor juízo do

Belo Horizonte,

esteéomeuparecer.

Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas.

de 2023.
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