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PARECER TÉCNICO

Ref.: Análise e deliberação sobre Projeto de Nova Edificação situado na Rua Bernardo Guimarães, í116,
Lourdes, (1116, lote 005Y, quarteirão 013, ZF 00411, pertencente ao Conjunto Urbano Praça da Boa Viagem e
Adjacências.

HISTORICO

Segundo

o relatorio técnico elaborado pela Arquiteta Urbanista da DPCIúFMG, Sra. Luciana Meinberg de

Teixeira, datado de 21

103

Carvalho

12022,

Em 19 de novembro de2021foi encaminhado à DPCA, através do Protocolo Online no 50112021, o projeto de nova
edificação para o terreno localizado na Rua Bernardo Guimarâes, no 1116, esquina com Rua Alagoas, lote 005Y do
quarteirão 013, baino de Lourdes, pertencente ao Conjunto Urbano Praça da Boa viagem e Adjacências. De acordo com
o memorial descritivo, trata-se de proposta de edificação de residencial, multifamiliar, com 14 níveis, sendo um subsolo
de garagem, um térreo com garagem e hall de entrada, dez pavimentos tipo, um lazer comum estilo rooftop e um nível de
caixa d'água. O edifício terá aproximadamente 2.438,67 m2.
ANALISE

relatorio técnico, o local atualmente possui duas casas com registro documental aprovado, O
mapeamento cultural impõe a restrição altimétrica de 16,0 metros em relação ao teneno natural para o lote e o
interessado solicita flexibilização do limite altimétrico da nova edificação, para uma altura de aproximadamente 40,0

De acordo com

o

metros no ponto crítico.

0

terreno situa-se em uma quadra que possui outros quatro bens culturais tombados e um imovel com processo de
tombamento aberto, porém nenhum é lindeiro ao lote no qual se propõe o empreendimento em análise. A nova
edificação proposta extrapola a altimetria máxima em 24,05 metros na sua pior situaçã0, atingindo 40,05 metros de altura
em relação ao terreno natural. 0s lotes que contornam o terreno em pauta possuem altimetria máxima de 53,0 metros.
Os lotes da quadra em frente ao terreno possuem altimetria máxima de 38,0 metros. Os lotes da outra quadra em frente
ao terreno possuem altura máxima de 48,0 metros.

A quadra onde se situa o teneno tem lotes com limite altimétrico de 10,0 metros, porém nenhum deles é lindeiro ao
terreno do empreendimento em análise. Os lotes da esquina oposta não possuem restrição de altimetria. O lote
imediatamente ao lado do empreendimento proposto, também possui restrição altimétrica de 16,0 metros e já abriga uma
ediÍicação de cerca de 35,0 metros.

Corroboro com a DPCA no entendimento que a flexibilização do limite altimétrico não acarreta impacto significativo na

paisagem além de não impactar

a

visada nos demais bens protegidos da quadra face ao entorno

já

bastante

verticalizado.

Também que a solução de implantação com o recuo da edificação em relação à esquína com o afastamento frontal
ajardinado, com exceção dos seus acessos, que são parcialmente ajardinados, garante o atendimento à exigência legal
de permeabilidade e ODC gratuita em contrapartida de ajardinamento.
As demais esquinas e as contra esquinas que fazem parte do mesmo conjunto urbano já se encontram verticalizadas,
sendo que uma delas, que está em área em estudo, sem diretriz definida até o momento, também já se encontra
verticalizada.
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A nova edificação não contribui para a obstrução da visada da lgrela da Boa Viagem nem dos demais bens protegidos da
quadra devido à topografia do local e barreira visual formada pelas edificações existentes. Desta Íorma, o impacto
causado pela extrapolação do limite altimétrico de 'í6 metros é praticamente inexistente, conforme demonstram as fotoinserçoes do estudo de visadas encaminhado pelo interessado.
Apesar do proleto em pauta ultrapassar a altimetria estabelecida pelo Conselho para área em aproximadamente 24,05
metros, corroboro com o entendimento da DPCA, que considera o projeto apresentado passivel de aprovação posto que
não causa grandes impactos aos bens protegidos nem a ambiência do seu entorno.
Diante do exposto sou favorável à aprovação do projeto de nova edificaçâo para imovel situado na Rua Bernardo
Guimarães, 1116, Lourdes, (1116, lote 005Y, quarteirão 013,2F 004), pertencente ao Conjunto Urbano Praça da Boa
Viagem e Adjacências.
Entendo também que não há peftinência para a cobrança de medida compensatoria, tendo em vista o baixo impacto do
não atendimento do parâmetro altimétrico pela nova edificaçã0.

Salvo melhor juízo do

BH, este é o meu parecer.

de2022.
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