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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NO 

LOTE SITUADO NA RUA ÂNGELO RABELO, Nº 121, PERTENCENTE AO CONJUNTO 

URBANO BAIRRO SANTA TEREZA. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 10 de novembro de 2020, esta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 

recebeu por meio de protocolo online no 0413/2020 uma proposta de nova edificação residencial 

unifamiliar no lote situado na Rua Ângelo Rabelo, nº 121, pertencente ao Conjunto Urbano Bairro 

Santa Tereza e também ao perímetro da ADE Santa Tereza. O material apresentado é composto 

pelo projeto, memorial descritivo, fotoinserções, imagens demonstrativas de revestimentos e os 

demais documentos necessários para a abertura do protocolo na DPCA (formulários, termos, 

memória de cálculo, RRT e documento de identificação profissional). Em 26/11/2020 foram 

solicitadas algumas complementações de projeto e foi marcado um atendimento virtual em 01/12, 

na tentativa de que fosse atendida a altimetria estabelecida reduzindo a caixa d’água ou 

recuando-a para os fundos, além de alguns ajustes de ajardinamento para valorização do projeto 

e da ambiência. Em 07/12/2020 a arquiteta responsável enviou o projeto com os ajustes 

conversados no atendimento virtual e justificativas sobre a altimetria, tendo revisado o 

ajardinamento frontal e melhorado os pontos de visada das fotoinserções. Esta DPCA analisou o 

projeto e pediu novos ajustes nos cortes e especificações em 07/01/2021, tendo recebido o 

material no dia 08/01/2021. 

A seguir demonstramos uma imagem do mapeamento cultural contextualizando o lote dentro do 

conjunto urbano e demonstrando seu entorno. 

Nota-se que o lote se localiza próximo à Praça Duque de Caxias e à Rua Mármore, em uma 

região com grande predominância de bens protegidos no entorno, sendo uma área de grande 

referência e importância no bairro. 

O lote em análise é lindeiro ao bem protegido da Rua Ângelo Rabelo, no 131, estando ainda em 

frente a outro protegido de no 118. Quase a metade dos imóveis deste trecho de rua são 

protegidos, seja por processo de tombamento ou tombados. 
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Imagem 01 – Mapeamento cultural com localização do lote objeto desta análise, grau de proteção e diretrizes 
altimétricas. 

Fonte: DPCA/FMC. 

Tendo em vista a grande quantidade de bens protegidos na região (indicadas em preto – 

tombados – e vermelho na imagem anterior), a altimetria estabelecida é de 7 metros, conforme 

justificado também na Deliberação nº 019/2015, que estabelece a proteção do Conjunto Urbano 

Bairro Santa Tereza, publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 12/03/2015 

(http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1138559): 

“b) A altimetria de 7,0 metros normalmente viabiliza construções de um pavimento, e em alguns 

casos, dois pavimentos, uma vez que se inclui no cálculo da altimetria os telhados e outros 

elementos construtivos acima da laje. A proposição dessa altimetria é feita para os lotes da mancha 

boêmia/comercial e das manchas residenciais Capitão Procópio, Divinópolis e Bueno Brandão, 

localizadas na porção sul do conjunto urbano. Trata-se de lotes lindeiros ou nas adjacências de 

imóveis protegidos, pertencentes a áreas com alta concentração de imóveis tombados, em 

processo de tombamento ou indicados para tombamento. A restrição altimétrica de 7,0 metros 

permite a fruição da arquitetura e do ambiente constituído e contribui para a proteção do modo de 

vida e da qualidade ambiental de áreas onde há harmonia da paisagem e predominância do uso 

residencial unifamiliar. Pretende-se afastar, assim, a possibilidade de alterações bruscas que 

decorrem da construção de novas edificações multifamiliares, as quais ocasionam aumento do 

tráfego e do ruído. Esse nível de restrição fortalece a harmonia do conjunto edificado e das relações 

sociais e ambientais existentes. Entende-se que se trata das áreas do bairro mais referenciais em 

termos de arquitetura, histórica, simbolismo e identidade;” 

Além disso, a região também permite pontos de visadas do alinhamento montanhoso da Serra do 

Curral. As baixas altimetrias permitem não só manter a ambiência, como também a fruição de tal 

paisagem. 
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Este trecho da Rua Ângelo Rabelo possui uma predominância de edificações de baixa altimetria, 

principalmente 1 pavimento. Há apenas um edifício residencial multifamliar de 5 pavimentos em 

uma das esquinas. 

 

Imagem 02 – Vista de satélite com indicação do lote objeto desta análise. Nota-se a predominância de edificações de 
baixa altimetria neste trecho da rua pela grande quantidade de telhados cerâmicos. 

Fonte: Google Maps, acessado em 08/01/2020. 

 

A Deliberação nº 019/2015 ainda define diretrizes gerais de projetos, listadas abaixo as que 

afetam esta análise: 

“1. Os critérios para afastamento lateral e de fundo para novas edificações ou para alteração das 
existentes são os seguintes: 
• caso a edificação vizinha tenha afastamento lateral, será obrigatório o cumprimento de 
afastamento lateral para novas edificações ou alterações existentes nos termos da lei. Caso a 
edificação vizinha seja tombada, os projetos de nova edificação devem considerar afastamento 
mínimo de 5,0 metros dos bens culturais protegidos; 
(...) 
• o afastamento de fundo é obrigatório, sendo impedido edificar até a altura máxima na divisa. 

2. No fechamento frontal dos lotes edificados só serão admitidos elementos com permeabilidade 
visual, que garantam a visibilidade a partir dos logradouros públicos. Elementos sem 
permeabilidade visual só serão permitidos para contenção de terreno natural ou com altura máxima 
de 80 cm; 

(...) 

9. Novas edificações ou intervenções em edificações existentes no Conjunto Urbano estarão 
sujeitas à análise e aprovação do CDPCM/BH ou do órgão de gestão do patrimônio cultural, em 
casos específicos que considerarão, entre outras questões, a qualidade estética e a harmonia com 
o conjunto protegido e sua paisagem; 

10. A arborização existente no bairro Santa Tereza, além de contribuir para a qualidade ambiental, 
amenizar os ruídos e proteção do solo, consiste em importante elemento propiciador dos modos de 
vida do bairro. Em função disto, qualquer supressão de indivíduos arbóreos – feita com a aprovação 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - deve ser imediatamente acompanhada de um novo 
plantio no mesmo lugar ou nas proximidades do local onde foi realizada a supressão; 

(...)” 
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2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A proposta consiste em nova edificação residencial unifamiliar abrangendo o lote 019 do 

quarteirão 016, zona fiscal 107 (7ª seção suburbana), situado no Conjunto Urbano Bairro Santa 

Tereza e também no perímetro da ADE Santa Tereza. A proprietária nasceu e cresceu no bairro, e 

deseja retornar para próximo de sua família, tendo então comprado este terreno. 

Conforme informado no memorial descritivo, o projeto foi concebido pensando em uma edificação 

moderna adequada às demandas da forma de morar dos dias de hoje, considerando a segurança, 

novos hábitos e tecnologias, respeitando o contexto urbano e histórico do bairro e se atentando às 

diretrizes do patrimônio cultural.  

Quanto ao questionamento sobre a altimetria feito no atendimento virtual, a RT justificou que não 

foi possível atender a altimetria dentro do programa arquitetônico previsto devido ao perfil do 

terreno em declive, e então a caixa d’água foi inserida no ponto mais alto, à frente e à esquerda 

na fachada frontal. Para recuar a caixa d’água para os fundos do terreno de forma que não ficasse 

tão visível à frente, teriam que utilizar bomba/pressurizador de água e passaria ainda mais o limite 

altimétrico, tendo em vista que o declive do terreno. Além disso, informou que a caixa d’água 

possui medidas mínimas para um bom funcionamento, não sendo possível então a redução na 

altura. 

A edificação proposta possui 3 pavimentos, sendo um subsolo com garagem, área de serviço, 

depósito e banheiro; 1o pavimento (térreo) com sala de estar/jantar, lavabo, cozinha, despensa e 

um terraço gourmet; e 2o pavimento com escritório, duas suítes, banheiros e terraço descoberto. A 

proposta totaliza uma área construída de 326,36m², sendo o lote de 300m². 

A RT alega que já há construções posteriores obstruindo a visibilidade da Serra do Curral, como 

demonstrado na figura a seguir.  

 

Imagem 03 – Edificações posteriores vistas após a demolição da casa existente no lote, sendo uma delas a Igreja de 
Santa Tereza em frente à Praça Duque de Caxias. 
Fonte: Protocolo online 0413/2020, DPCA/FMC. 
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E considerando ainda que a casa lindeira pelo lado direito é protegida e deve ser dado o 

afastamento de 5 metros, optaram por colocar a caixa d’água do lado esquerdo e o acesso 

descoberto à garagem do lado direito, liberando a visada tanto para a Serra quanto para o bem 

protegido. Apesar das dificuldades com um lote de largura inferior a 10 metros, foi atendido tanto o 

afastamento da lei em relação à casa de no 111 quanto o afastamento de 5 metros em relação ao 

bem protegido de no 131.  

O projeto cria generosas aberturas na fachada frontal, uma das laterais e posterior, de forma a 

“descortinar” os melhores ângulos do entorno e conectar o exterior com o interior da edificação, 

conforme informado pela RT. 

Os materiais sugeridos para as fachadas são:  

• Esquadrias em alumínio cor bronze e vidro incolor;  

• Parte da fachada com pintura em pó de pedra ou texturizada;  

• Porta de acesso em painel de ACM ‘’alumínio pré-composto’’;  

• Volume de caixa d'água revestido com réguas cimentícias;  

• Pergolado de concreto aparente;  

• Gradil metálico quadriculado (vãos abertos 7x7cm) com pintura cor bronze mantendo a 

permeabilidade visual exigida;  

• Muro em pintura texturizada;  

• Passeio e rampa em pedra portuguesa ou similar.  

A RT alega ainda que o pouco que excede a altimetria máxima foi necessário para cumprir 

questões técnicas (funcionamento caixa d’água), além de se tratar de um volume pequeno, e o 

outro trecho que excede a altimetria se encontra no fundo do lote onde já existem barreiras físicas 

de outras edificações, conforme demonstrado na imagem anterior.  

Em seguida são apresentadas imagens demonstrativas dos cortes com marcação das áreas que 

ultrapassam a altimetria. 

 

Imagem 04 – Corte AA. 
Fonte: Protocolo online 0413/2020, DPCA/FMC. 
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Imagem 05 - Corte BB. 
Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 

 

 

Imagem 06 – Corte CC. 
Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 

 

No pior caso, a edificação ultrapassa o limite altimétrico estabelecido pelo Conjunto Urbano Bairro 

Santa Tereza, na porção de fundos do lote, em 1,98 metros, conforme indicado no corte AA.  
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Segue abaixo a imagem da fachada frontal com especificação dos revestimentos. As demais 

fachadas estão contidas na prancha 04/04. 

 

Imagem 07 -   Fachada frontal com especificação de revestimentos. 
Fonte:  Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 

 
 
 

 

Imagem 08 – Gradil de fechamento com permeabilidade visual e especificações. 
Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 

 

As fotinserções apresentadas estão dispostas a seguir. 
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Imagem 09 – Fotoinserção 01, feita por meio de imagem de satélite com vista de cima. 
Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 

 

 

Imagem 10 – Fotoinserção 02, de frente para o lote, antes e depois. 
Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 
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Imagem 11 – Fotoinserção 03 antes e depois, demonstrando o afastamento de acesso à garagem que permite a 
visibilidade tanto do bem protegido quanto da Serra do Curral. 

Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 
 

 

Imagem 12 – Fotoinserção 04 antes e depois. 
Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 

 

 

Imagem 13 – Fotoinserção 05 antes e depois, demonstrando o projeto proposto em relação ao bem protegido. 
Fonte: Protocolo Online nº 0413/2020, DPCA/FMC. 
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3- ANÁLISE 

O empreendimento se insere em um bairro que ainda predomina a ambiência interiorana, com 

grande número de residências unifamiliares, quintais, presença de arborização e ruas de pé-de-

moleque. Além disso, está em uma região com forte presença de bens protegidos, como pode ser 

visto na Imagem 01 deste relatório, sendo um deles lindeiro a este lote objeto de análise. 

Quanto às diretrizes gerais de projeto estabelecidas pela Deliberação nº 019/2015, que protege o 

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, a proposta atende a todas as diretrizes de afastamento 

exigidas, inclusive a de 5 metros do bem protegido em um lote um pouco inferior a 10 metros de 

frente. 

Observando o esforço dos envolvidos em projetar considerando o entorno, a ambiência em que se 

insere e uma implantação menos agressiva possível em relação ao limite altimétrico e à 

visibilidade da Serra do Curral, com seu jogo de volumes e revestimentos não agressivos à 

ambiência, somos favoráveis à aprovação deste projeto. 

Tendo em vista que é favorável ao bairro a implantação de uma edificação residencial unifamiliar, 

com baixa altimetria, e consequentemente baixo impacto, entendemos que não é necessária a 

aplicação de medida compensatória. 

Caso este Conselho entenda pela aprovação, sugerimos que fique pendente a apresentação de 

projeto paisagístico para a afastamento frontal, tendo em vista que a implantação do jardim 

agregará e valorizará a ambiência do bairro, no qual são comuns a presença de quintais, jardins e 

arborização. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho  

quanto à nova edificação residencial unifamiliar no perímetro de proteção do Conjunto Urbano 

Bairro Santa Tereza e lindeiro a bem protegido. 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Bárbara Rabelo Bechelane 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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