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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  

Trata-se de proposta de nova edificação em terreno situado na Rua Espírito Santo, 

nº 1292 e 1300, zona fiscal 003, quarteirão 006, lotes 011Y e 013, Centro, inseridos no 

perímetro do Conjunto Urbano Avenida Álvares Cabral e Adjacências. O terreno está nas 

imediações da 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 em vermelho. O bem 

tombado da Rua Rio de Janeiro, nº 1335, está indicado em amarelo, e a Vila Werneck em azul. 
Fonte: Protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 

 

Todos os lotes da face da quadra voltada

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.

ver através da Figura 3 

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: 
 

A quadra da qual os lotes da proposta fazem parte 

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

Rua Espírito Santo, n° 1320
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Figura 2 – Vista do terreno pela Rua Espírito Santo. 
Fonte: Protocolo online nº 0281/2022. 

lotes da face da quadra voltada para a Rua Espírito Santo 

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.

 a seguir o mapeamento da área e as diretrizes a

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 

etende edificar, possui altura aproximada de 7 metros; do outro lado do terreno

Rua Espírito Santo, n° 1320, a edificação lindeira existente possui altura aproximada de 15 
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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 

e as diretrizes altimétricas 

 
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.  

possui uma ocupação 

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

etende edificar, possui altura aproximada de 7 metros; do outro lado do terreno à 

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 indica o terreno objeto desta proposta. 
Fonte: www.google.com/maps acessado em 12/12/2022. 
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Figura 5 – Indicação dos bens protegidos de algumas quadras do entorno pelas marcações em laranja. 

O círculo pequeno rosa indica o terreno objeto desta proposta. 
Fonte: www.google.com/maps acessado em 12/12/2022. 

 

Em 10 de julho de 2022, por meio do protocolo online nº 0281/2022, foi apresentada 

a proposta para os terrenos em questão. Foi realizada uma reunião entre a DPCA e os 

interessados na data 21/12/2022, na qual e a partir daí, a Diretoria solicitou algumas 

complementações. 

A partir da entrega de todas as complementações solicitadas, elaboramos este 

relatório técnico para apreciação deste Conselho. 

 

 

2- APRESENTAÇÃO DO PROJETO E ANÁLISE 

A concepção da proposta é uma edificação de uso misto, com uma torre com 13 

pavimentos acima do nível da rua, sendo 11 pavimentos residenciais, um andar com oito 

lojas no pavimento térreo e outro com pilotis. Possui três níveis de subsolo de garagem. A 

seguir sintetizamos as características da proposta. 
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Características da proposta 

16 pavimentos, sendo 11 acima do pav. térreo e 
pilotis, e ainda três subsolos  

Área de 9.298,07m² 

Altimetria de 41 metros 

66 unidades e 93 vagas 

 

A proposta possui um programa distribuído da seguinte forma: 

• 3° Subsolo com 827,4m², garagem com 13 vagas residenciais e 12 vagas para 

Vila Werneck, com entrada exclusiva pela Vila; 

• 2° Subsolo com 910,55 m², garagem coberta com 40 vagas residenciais; 

• 1° Subsolo com 910,55 m², garagem coberta com 40 vagas residenciais; 

• 1° Pavimento térreo com 697,36 m², sendo a soma das áreas das lojas igual a 

487 m²; a área do lobby residencial com cerca de 30 m²; o espaço de fruição 

coberto com 123m² e o acesso a garagem com 30m²; 

• Área descoberta e afastamentos com cerca de 160m²; 

• Área permeável sobre o terreno natural com 254,33 m²; 

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

• Área descoberta pilotis com aproximadamente 220m²; 

• 1° Pavimento com 501,94 m² residencial; 

• 2°, 3º e 4º Pavimento com 498,85m² residencial; 

• 5°, 6º e 7º Pavimento com 495,75 m² residencial; 

• 8°, 9º e 10º Pavimento com 492,66m²; 

• 11º Pavimento com 489,56 m²; 

• 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. Destacaram aqueles que consideraram os 

principais: 

“1- não querem nenhum tipo ligação física da Vila, a partir da sua via interna, até a rua Espírito 
Santo, muito por conta da segurança; 

2- não desejam nenhum tipo de comércio interno na Vila; 
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3- eles têm diversos problemas relacionados com estacionamento de carros, visto que não 
possuem vagas e os carros ficam sobre as calçadas internas da Vila; 

4- preocupam-se com relação a privacidade e a insolação da Vila. 

5- não possuem uma área comum para atendimento de público externo como prestadores de 
serviços que, em alguns casos, tem que entrar em uma das casas para trocar de roupas ou 
tomar banho.” 

Os representantes da Vila ainda entregaram um documento pontuando diversas demandas 

projetuais que copiamos abaixo: 

“1) Necessidade de afastamento da divisa de fundo, o mais generoso possível. De preferência, 
usada como área verde e porção permeável do solo. Criando uma faixa verde entre a Vila e a nova 
edificação. 

2) Sugerimos a adoção de volume escalonado, à medida que o edifício ganha altura, de forma 
a garantir insolação e melhorar a ventilação. 

3) Também na fachada dos fundos, seria importante ter o mínimo possível de aberturas 
voltadas para a Vila. Isso para garantir um pouco mais de privacidade para as casas que compõem a 
Vila Werneck e atenuar a poluição sonora. A adoção de fachada verde, nesta divisa, seria muito bem 
vinda. 

4) Como contra partida, sugerimos que a nova construção destine a doação de 24 vagas livres 
e cobertas de estacionamento, com acesso dos veículos exclusivo pela Vila Werneck, com dimensões 
mínimas de 2,5 x5m, cada. 

5) Previsão de 12 quartinhos de despejo/guarda volumes, junto às vagas, com dimensões 
mínimas de 1,3 x 2,5m, cada. 

6) Previsão de quarto com banheiro para zelador. 

7) Previsão de cômodo para guardar materiais/ferramentas. 

8) Previsão de estacionamento para bicicletas (mínimo 15 vagas). 

9) Construção de uma guarita coberta com banheiro e escaninho, a ser instalada no acesso à 
Vila, pela Rua dos Guajajaras. Previsão de cobertura na espera externa, junto ao interfone. 

10) Previsão de cômodo de lixo, coberto, fechado, todo revestido internamente (inclusive teto), 
com previsão de ponto de água e esgoto, em local a ser determinado pela Vila. 

11) Instalação de infra estrutura subterrânea, com tubulação e cabeamento específicos, da Rua 
dos Guajajaras até a pracinha interna da Vila, para possibilitar a instalação de internet com fibra ótica. 

12) Modernização da iluminação interna dos acessos e passeios da Vila. A ser estudada em 
conjunto com a arquitetura. 

13) Substituição dos postes de concreto da entrada da Vila por outros mais rústicos e antigos, 
a ser indicado pelos moradores. 

14) Regularização do Condomínio, conforme exigência recente do Cartório de Registro de 
Imóveis 2º Ofício (temos as pendências por escrito para repassar). 

15) Implantação de infra estrutura de gás encanado dentro do condomínio (entrada da Vila até 
as casas) e construção da Central de Gás (localizado na entrada da Rua dos Guajajaras).” 

 

Em função do diálogo com a Vila, os responsáveis adotaram as seguintes premissas para o 

projeto: 

1- Escalonamento do embasamento e da torre; 

2- Tratamento paisagístico do embasamento; 

3- Doação de área verde de convivência para a Vila Werneck; 

4- Afastar ao máximo a torre de apartamentos da divisa do fundo da Vila; 
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5- Torre mais baixa possível considerando o coeficiente; 

6- Unificar esteticamente as janelas e peitoris em uma volumetria única e contemporânea; 

7- Marcação e identificação do eixo da via interna da Vila como elemento de fruição visual 
do projeto; 

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; 

9- Pesquisa com os moradores para identificar desejos e necessidades; 

10- Estudo de insolação. 

A proposta disponibiliza uma área de jardim no afastamento para a vila, junto às 12 

vagas de garagem propostas para disponibilização aos moradores, como pode ser visto na 

imagem a seguir: 

 
Figura 6 – 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 indicando a altimetria proposta 

para o empreendimento.  
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Figura 7 - Corte esquemático da nova proposta sem a caixa d’água. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Nota-se pela Figura 7 que, apesar dos pavimentos de subsolo estarem abaixo do 

nível da rua pela Espírito Santo, os pavimentos de garagem conformam um bloco de 3 

pavimentos a partir do nível da vila. Nota-se também que a área ajardinada disponibilizada à 

vila é inclinada.  

O afastamento da construção em relação às casas mais próximas foi demonstrado 

abaixo, sendo a menor distância de 4,40metros, inferior aos 5metros exigidos. 

 
Figura 8 – Visualização dos afastamentos da nova edificação em relação à Vila. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Os responsáveis apresentaram o estudo de insolação, feito por carta solar, 

demonstrando como será o impacto do empreendimento no inverno e no verão às 8:00h, 

10:00h, 12:00h e 15:00h em relação à disposição da Vila Werneck. A seguir, 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 9 – Simulação de insolação no inverno às 
8:00h na situação atual. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 10 – Simulação de insolação no inverno às 
8:00h com a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
 

  
Figura 11–Simulação de insolação no inverno às 

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

Figura 12–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 13 – Simulação de insolação no inverno às 
12:00h na situação atual. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 14 – Simulação de insolação no inverno às 
12:00h com a inserção da edificação proposta. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

 

 

 

 
Figura 15 – Simulação de insolação no inverno às 

15:00h na situação atual. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 16 – Simulação de insolação no inverno às 
15:00h com a inserção da edificação proposta. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

 
 

Pelo estudo apresentado, já percebe-s que parte da Vila está prejudicada quanto à 

insolação nas manhãs de inverno pelas edificações já existentes no entorno. 

 

A seguir são demonstradas as imagens referentes ao período do verão, nas mesmas 

indicações e nos mesmos horários. 

 

 



 

Rua Professor Estevão Pinto, nº 601, Serra – CEP: 30.220-060 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público / Fundação Municipal de Cultura 

11 
 

 

 

 

  

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

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

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

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

  
Figura 19 – Simulação de insolação no verão às 

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

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

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

  
Figura 21–Simulação de insolação no verão às 

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

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

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 23 – Simulação de insolação no verão às 

15:00h na situação atual. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

Figura 24 – Simulação de insolação no verão às 
15:00h 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. Tal fato agrava a situação, visto que a Vila já está prejudicada nas manhãs de 

inverno, como mostrado anteriormente. 

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 41 metros à partir do térreo considerando a caixa d’água 

no corte apresentado. 

 
Figura 25 - Imagem da fachada voltada para a Rua Espírito Santo. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 26- Imagem da fachada voltada para a Vila Werneck. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
 

 
Figura 27- Especificações de materiais das fachadas. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 



 

Rua Professor Estevão Pinto, nº 601, Serra – CEP: 30.220-060 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público / Fundação Municipal de Cultura 

14 
 

 
Imagem 28 – Corte 01 com indicação da área em vermelho que ultrapassa o limite altimétrico. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

As imagens a seguir demonstram as perspectivas e fotoinserções do projeto 

proposto. 
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Figura 28 - Inserção do edifício da nova proposta em vista aérea. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
 
 

 

Figura 29 - Perspectiva do projeto visto pela Rua Espírito Santo. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 30 – Perspectivas da área de convívio ajardinada entre a vila e o nova edificação proposta.  

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
 

 

Figura 31 - Fotoinserção a partir da Av. Álvares Cabral. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 32 – Antes e depois da paisagem com a fotoinserção do projeto, vista a partir do encontro entre as ruas 
Espírito Santo e Guajajaras. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

 

Figura 33 - Antes e depois da paisagem com a fotoinserção do projeto, vista a partir da Vila Werneck. 
Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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Figura 34 - Antes e depois da paisagem com a fotoinserção vista a partir da rua de entrada da Vila Werneck. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 

 
Figura 35 - Antes e depois da paisagem com a fotoinserção vista a partir de rua interna da Vila Werneck. 

Fonte: Material do protocolo online nº 0281/2022. 
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O edifício proposto ultrapassa o limite altimétrico de 7 metros em cerca de 35 metros. 

O afastamento de uma das casas mais próxima ao prédio é inferior a 5 metros, totalizando 

4,40metros, como demonstrado na Figura 8. O prédio proposto conforma um pano de fundo 

extenso para a vila e interfere significativamente na insolação do período da manhã no 

verão, sendo que o mesmo período já encontra-se prejudicado no inverno devido a 

edificações já existentes, o que torna esse impacto mais grave e significativo.  

Foram demonstrados os benefícios na divisa da nova edificação proposta com a vila 

como as 12 vagas de garagem, cômodo para o zelador e depósito, área de convívio 

ajardinada e permeável, mas não foi mencionado o tipo de instrumento jurídico que 

subsidiaria esta solução.  

O tamanho da edificação exercerá um impacto significativo a partir da Vila, como 

pode-se perceber em especial nas imagens  33, 34 e 35, apesar de não demonstrarem uma 

visão paisagística mais abrangente da Vila. Dentre as apresentadas, a situação mais 

agravada seria a da Figura 33, com a vista voltada para os lotes da nova edificação e que 

atualmente possuem pouca interferência visual.  

Na fachada voltada para a Rua Espírito Santo, a primeira proposta apresentada no 

protocolo constituía uma composição mais limpa e leve com vidros nas lojas e áreas de 

fruição. Porém, na complementação fizeram modificações fechando parte do térreo e 

acrescentando as estruturas de pilares que se destacam, revestidos em aço inox escovado, 

e que não haviam sido apresentadas anteriormente. Nota-se que a modificação afetou a 

permeabilidade visual e a relação da área de fruição com a rua, tornando-a mais densa e 

robusta. 

Preocupa-se principalmente o fato de que este prédio possa contribuir com um 

sufocamento da vila protegida em suas visadas, que já são afetadas conforme relato dos 

moradores apresentado no material dos responsáveis pelo projeto. Em especial temos a 

questão da insolação que passaria a ser prejudicada não só nas manhãs de inverno como 

também nas de verão, como demonstrado, e não se sabe o quanto poderá ser afetada em 

termos de ventilação. Tais fatores podem repercutir não só em desvalorização do bem 

tombado como na desmotivação de seus ocupantes, e temos neste contexto um ponto 

sensível e preocupante que é a invisibilidade de sua importância histórica, social e cultural, 

considerando que essa vila representa um dos modos de vida característico do início da 

ocupação de Belo Horizonte. Além disso, ela possui um caráter de unicidade, sendo um 

exemplar ainda remanescente na área central da cidade. Essas questões expressam 

também o seu significado e simbolismo, que motivam o seu tombamento e até sobrepõem a 

importância arquitetônica de preservação das casas residenciais unifamiliares que compõem 
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a Vila Werneck. A atual intervenção representa assim uma ameaça à referência ao modo de 

vida e a própria intenção de tombamento a época que se refletem na contemporaneidade, 

por isso considera-se que essa atual situação se apresenta inadequada para além dos seus 

aspectos técnicos. 

Diante dos fatos apontados, esta Diretoria manifesta-se desfavorável à aprovação 

deste projeto.  

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

como apresentado, entendemos ser imprescindível a adoção de medida compensatória 

pelos graves impactos a serem causados. 

 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as diretrizes não atendidas e os apontamentos da análise deste 

relatório técnico, encaminhamos este projeto para apreciação e deliberação deste Conselho. 

 

Belo Horizonte, 13 de março de 2023. 

 

 
 

Bárbara Rabelo Bechelane 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
 


		2023-03-13T12:19:27-0300
	BARBARA RABELO BECHELANE:07354502693




