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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Ref.: Análise e deliberação sobre Projeto de nova edificação localizada na Rua Espírito Santo, número 1292 e 
1300 (lotes 011Y e 013, quarteirão 006, Centro), pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Álvares Cabral e 
Adjacências. 

 

 

HISTÓRICO  

O presente Parecer Técnico fundamenta-se nas informações apresentadas no Relatório Técnico referente a Projeto de 
nova edificação localizada na Rua Espírito Santo, número 1292 e 1300 (lotes 011Y e 013, quarteirão 006, Centro), 
pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Álvares Cabral e Adjacências, elaborado pela Arquiteta e Urbanista da 
DPCA/FMG, Bárbara Rabelo Bechelane, datado de 13 de março de 2023. 

O Relatório Técnico apresenta o projeto em tela, um edifício de uso misto, apresentado em 10 de julho de 2022 por meio 
do protocolo online n. 0281/2022, e ao qual foram solicitadas complementações em reunião realizada em 21 de 
dezembro do mesmo ano. O projeto insere-se em contexto particularmente complexo e delicado: em área bastante 
verticalizada, encontra-se na vizinhança imediata de vários bens tombados, em particular a Vila Werneck. 

ANÁLISE  

A partir do material apresentado pelo proponente, o Relatório Técnico apresenta detalhadamente a circunstância local de 
modo a permitir a avaliação dos impactos da proposta sobre a ambiência da Vila Werneck, em que se consideram as 
condições ambientais e as visadas, bem como as relações de vizinhança e privacidade, característicos desse modo de 
morar. 

Sob o ponto de vista das altimetrias no entorno imediato e circundante, o Relatório Técnico aponta para uma aparente 
verticalidade, que é logo desmistificada quando se verifica que na quadra em que se localiza a edificação proposta, a 
despeito da existência de edifícios em altura (quatro edifícios que variam de 24 a 69 metros), a maior parte das 
construções alcança 3 a 8 metros, além de um exemplar de 15 metros de altimetria. O mesmo pode ser afirmado nas 
quadras ao redor do quarteirão entre as Ruas Espírito Santo, Timbiras, Rio de Janeiro e Guajajaras, onde é possível 
notar áreas mais verticalizadas que se contrapõem a “bolsões” de uma arquitetura ainda horizontal, especialmente 
ligados ao eixo da Avenida Álvares Cabral, mas que se encontram em processo de transformação se considerarmos o 
mesmo eixo. 

Mesma análise pode ser feita a partir dos dados dos edifícios lindeiros protegidos pela legislação municipal de proteção 
ao patrimônio cultural: na quadra em questão, há duas edificações tombadas – a Vila Werneck, com acesso pela Rua 
dos Guajajaras, e uma edificação na Rua Rio de Janeiro, 1335 – três edificações com registro solicitado e outras três 
com registro aprovado. Considerando as quadras lindeiras, há mais de uma dezena de edificações tombadas e outras 
tantas com registro solicitado ou aprovado. Essas informações se fazem importantes pois, se no caso dos registros 
poderão vir a configurar uma quase total reconfiguração da imagem da quadra – o que em si poderia vir a corresponder a 
um “risco ampliado” para a preservação dos dois bens tombados ali existentes. No caso das quadras lindeiras, a 
proposta em tela amplia seus impactos, como é possível ver na Figura 31 do Relatório Técnico (retrata edificação 
tombada na Avenida Álvares Cabral em primeiro plano, com o edifício proposto lhe servindo de pano de fundo).  
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Essas considerações demonstram a necessidade de ampliação da perspectiva de análise no caso de inserção de novas 
edificações em contextos paisagísticos dotados de bens listados como de interesse de preservação. A nosso ver, todos 
esses bens, e não apenas a Vila Werneck, merecem a atenção deste Conselho, face ao processo de verticalização ao 
qual a cidade sempre se submeteu. Não é raro que o resultado seja a criação de “ilhas”, dado o isolamento desses bens 
frente a paisagem sucessivamente transformada. 

O Relatório Técnico informa, ainda, que o proponente ouviu os moradores da Vila Werneck, apontando para demandas 
que sintetizamos: preservação da privacidade da vila (afastamento e escalonamento do volume, número mínimo de 
aberturas, trânsito interno à vila controlado, geração de área livre vegetada), e garantia das condições ambientais de 
iluminação e ventilação. Solicitam os moradores melhoramentos funcionais (estacionamento para veículos e bicicletas, 
depósitos, instalações sanitárias para funcionário e prestadores de serviço, depósito de lixo, infraestrutura subterrânea 
para cabeamento e gás canalizado, modernização da iluminação) e regularização do condomínio, demandas que podem 
ser caracterizadas como contrapartidas. Ou seja, na necessária interação com os usuários vizinhos, esses reconheceram 
o impacto da proposta sobre o bem cultural, requerendo do proponente medidas mitigadoras. Do rol de demandas 
resultaram as diretrizes de projeto que analisamos, sempre com base no Relatório Técnico: 

1. Escalonamento do embasamento e da torre: percebe-se que o objeto não foi, de fato, escalonado, mas que utilizou 
uma base nos pavimentos inferiores e um recuo na torre, o que não permite minimizar o impacto da verticalização 
sobre a Vila Werneck. 

2. Tratamento paisagístico do embasamento: a proposta contempla uma fachada verde, que pode ser considerada uma 
boa solução de amenização ao impacto do volume junto à linha de visada no interior da vila, em especial que 
associada às espécies a serem implementadas na área verde.  

3. Doação de área verde para a Vila Werneck: não fica claro, segundo o Relatório Técnico, como será feita a cessão de 
uso desta área, bem como do estacionamento e áreas funcionais demandadas. Cabe aqui uma discussão jurídica 
que ultrapassa nossa habilitação. 

4. Afastar ao máximo a torre de apartamentos da divisa do fundo da vila: embora essa diretriz possa ser considerada 
satisfatória, quando considerada a solução para o volume do edifício (base e torre), percebe-se que o afastamento 
causa impacto no ponto de maior proximidade. Não se trata de exigir que se alcancem os 5 metros mínimos 
indicados na legislação, mas de se alcançar uma proporção entre o vazio e o volume, que hoje tem uma relação de 
aproximadamente 1/3 (4,40 metros de profundidade para 13,07 metros de altura); 

5. Torre mais baixa possível considerando o coeficiente: o edifício proposto tem 16 pavimentos, sendo 11 pavimentos 
acima do térreo, alcançando cerca de 41 metros, o que equivale ao permitido pela LUOS. Contudo, se considerarmos 
o limite altimétrico de 7 metros definido por este Conselho para o Conjunto em questão, a proposta deveria prescindir 
de toda a torre residencial. Entendemos que um limite de altimetria serve, em uma primeira instância, como 
referência para a análise; contudo, isso não corresponde traduzir a sua flexibilização em uma integral aceitação do 
potencial construtivo para um lote, mas em recolocar a questão em novos parâmetros: quanto é possível flexibilizar? 
Do contrário, estaria-se assumindo que o limite de altimetria seria uma medida arbitrária que pode ser desqualificada 
no confronto com outros instrumentos legais. Em última instância, esse entendimento reduziria a potência da ação de 
preservação dos bens culturais belorizontinos. 

6. Unificar esteticamente as janelas e peitoris em uma volumetria única e contemporânea: entendemos que tal solução 
reforça a massa edificada, o que poderá constituir em maximização do impacto, mesmo com o afastamento generoso 
da torre em relação ao bem. 

7. Marcação e identificação do eixo da via interna da Vila como elemento de fruição visual do projeto: não nos parece 
ser um critério relevante para a análise, e nem mesmo se faz perceber na proposta, uma vez que o referido “eixo” se 
encontra 7 metros acima do nível da rua interna à vila, e que o tratamento do plano da fachada posterior alterna 
materiais diversos dispostos horizontalmente, não caracterizando em volume um “eixo”. 

8. Relação do edifício com a rua Espírito Santo; criar um grande vazio no térreo (eixo da via interna da Vila), como 
acesso e convite ao pedestre: essa diretriz se dirige principalmente ao uso comercial da proposta, e em parte 
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contradiz as solicitações dos moradores da Vila Werneck, que desejam garantia de sua privacidade; essa, se é 
inevitável ser afetada em relação às aberturas da torre, poderia ser repensada no espaço público do edifício. 

9. Pesquisa com os moradores para identificar desejos e necessidades: já nos debruçamos sobre o tema, ainda que em 
síntese apresentada pelo Relatório Técnico. 

10. Estudo de insolação: embora a atual situação de implantação da vila frente às edificações vizinhas existentes já 
prejudique a insolação no período do inverno, a construção da torre estende essa condição também na estação 
estiva, não permitindo que as casas ao final da rua recebam sol antes do meio-dia em nenhum período do ano. Como 
bem destacado no Relatório Técnico, não foram apresentados estudos de ventilação interna à vila que permitam a 
existência de impactos. 

Uma análise desta natureza exige a avaliação do impacto sobre as visadas, independentemente de valores absolutos 
indicados na legislação. Já nos referimos, de certa forma, aos impactos advindos da proximidade do volume da base em 
relação às últimas edificações da vila. Contudo, é na distância – e apesar dela – que o impacto se faz mais visível, 
conforme indiscutivelmente se faz demonstrar na Figura 33 do Relatório Técnico; a uma distância de 40 metros, o edifício 
se impõe sobre o bem cultural de modo inequívoco, reproduzindo os modelos de transformação da paisagem. 

Por fim, é ainda fundamental considerar a necessidade de salvaguardar os modos coletivos de vida urbana, dos quais a 
Vila Werneck é exemplar significativo. As demandas de seus moradores merecem ser respeitadas e a interlocução com 
os mesmos ser constantemente exercitada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 

Considerando: as transformações velozes às quais a paisagem do centro de Belo Horizonte vem sendo submetida, onde 
“ilhas patrimoniais” resistem aos edifícios em altura e as ambiências e modos de vida comunitários se desconstroem; a 
necessidade de avaliar as propostas de novas edificações frente aos contextos paisagísticos e não apenas frente aos 
bens imediatamente lindeiros; a compreensão do impacto não como um valor métrico absoluto mas como uma relação 
de proporção em que a percepção a nível do observador seja priorizada e as massas propostas não se sobreponham 
aos volumes preexistentes; o entendimento que limites altimétricos podem ser flexibilizados em favor do potencial 
construtivo desde que os resultados volumétricos não gerem impactos sobre os bens circundantes; a sempre bem-vinda 
democratização das decisões de projeto, sugerimos que o volume proposto seja revisado. 

Diante do exposto, somos desfavoráveis à aprovação do projeto em questão. 

Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer. 

Belo Horizonte, 21 de março de 2023. 

 

 

Vanessa Borges Brasileiro 
Conselheiro Suplente 
Representante da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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