
RELATÓRIO  TÉCNICO  REFERENTE  A  ANÁLISE  DE  PROJETO  DE  MODIFICAÇÃO  COM
ACRÉSCIMO  NO IMÓVEL  SITUADO NA RUA  ARDUÍNO BOLIVAR, Nº  263, PERTENCENTE
AO CONJUNTO URBANO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 24 de abril de 2020, por meio de Interface com a SUREG pela Convocação nº 280/2020, esta

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA recebeu uma proposta de modificação

com acréscimo no imóvel da Rua Arduíno Bolívar, n. 263, pertencente ao Conjunto Urbano Bairro

Santo Antônio, cujo material apresenta plantas, perfis do terreno, gradil, cinco cortes, memorial

descritivo com justificativas,  demonstrações volumétricas e fotoinserções da nova proposta.  A

Diretoria solicitou algumas complementações de informações, cortes e fotoinserções ao longo da

análise, que foram entregues por e-mail.

Imagem 01 – Mapeamento cultural com localização do imóvel objeto desta análise, grau de proteção e diretrizes
altimétricas.  

Fonte: DPCA/FMC.

O  lote  atualmente  possui  uma  edificação  residencial  da  década  de  60,  que  passou  por

modificações de ampliação no final da década de 80,  e não possui grau de proteção. O limite

altimétrico estabelecido para o lote é de 7 metros e, devido às edificações tombadas do entorno,

há outros limites altimétricos estabelecidos para estas faces de quadra, sendo 7 metros no trecho

composto pelo imóvel em análise e 16 metros para a face oposta. O entorno possui, além das

edificações  tombadas,  outras  com  registro  aprovado  ou  solicitado,  sendo  que  parte  desses

registros já são hoje edifícios multifamiliares verticais. Este trecho da rua tem o predomínio de
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casas  e  edifícios  de  4  a  5 pavimentos  e  é  muito  arborizado,  representando  uma  agradável

ambiência no bairro.

O lote possui ainda, conforme Deliberação n. 143/2007, de proteção do Conjunto Urbano Bairro

Santo Antônio, a seguinte diretriz de projeto:

“- Rua São Romão, face de quadras 1571 e 1584; Rua Cristina, face de quadras 1629, 1631 e 1616;

Rua Aduíno Bolivar, face de quadras 1717 e 1685; Rua Paulo Afonso e Nunes Vieira, face de

quadras 1326 e 1300; Rua Marquez de Paranaguá e Rua João de Freitas, face de quadras 1266,

1279, 701 e 695; Rua Joaquim Murtinho, face de quadras 411, 424, 437, 440, 452, 2688, 2690 e

1313:

a)  Afastamento  frontal  mínimo  de  4  metros,  sendo  que  1  metro  deverá  ser  incorporado  ao

logradouro público e ser dotado de cobertura vegetal;

b) O restante do afastamento deverá ser ajardinado;

c) Os elementos de fechamento frontal deverão apresentar permeabilidade visual.”

A imagem a seguir mostra por vista de  satélite a ocupação do  trecho de rua envolvido nesta

análise e os bens tombados no entorno, indicados pela seta preta. Observa-se a predominância

de prédios de poucos andares, além das casas, entremeados por alguns edifícios mais altos.

Imagem 02 – Vista de satélite do trecho de rua onde se localiza o imóvel. Aqueles indicados com a seta preta são
tombados, conforme pode ser visto também na imagem anterior (mapeamento cultural). Observa-se a predominância

de prédios de poucos andares, além das casas, entremeados por alguns edifícios mais altos.
Fonte: Google Maps, acessado em 14/08/2020.

Em  julho  de  2018  foi  submetido  a  este  Conselho  um  projeto  de  uma  edificação  residencial

multifamiliar  de 5 pavimentos,  aprovado com aplicação de medida compensatória,  porém não

executado.  Antes  deste,  outros  2  projetos  de  prédios  foram  propostos,  porém  reprovados.

Atualmente  os  proprietários  são  dois  irmãos  que  já  moram  no  Santo  Antônio  e  pretendem

continuar residindo no bairro, dividindo a edificação existente em duas residências através do

projeto que propõem.
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2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta  consiste  em  modificação  com  acréscimo de  edificação  existente  no  lote  026  do

quarteirão 011, zona fiscal 120, situado no Conjunto Urbano Bairro Santo Antônio.

O projeto proposto consiste em casa geminada para 2 residências, ampliando um pavimento, cuja

a  área  total  se  divide  da  seguinte  maneira,  conforme  informações  inseridas  no  Portal  de

Edificações da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH:

Tipo Piso Uso
Unidades

residenciais
Área construída

Nível 1 Residencial 2 55,60 m² (alt.) 

Nível 2 Residencial 0 210,98 m² (alt.) 

Nível 3 Residencial 0 114,09 m² (alt.) 

Total 2 380,67 m² (alt.) 

A proprietária nos informou que a área existente verificada é de 258,87m² e a área de acréscimo

proposta é de 121,80m², totalizando 380,67m².

Conforme informações do memorial  descritivo e justificativas,  a proposta responde ao mesmo

tempo  por  uma viabilidade  econômica  do  projeto,  bem como por  uma  possibilidade  de  vida

compartilhada e segurança dos moradores. Informam que o projeto desta natureza contribui para

a manutenção de uma escala mais humana e horizontal no bairro, com baixa altimetria e trecho

com permeabilidade visual.  O contexto imediato possui edifícios mais altos, mas a edificação,

mesmo ultrapassando o limite altimétrico estabelecido por este CDPCM/BH, ainda é inferior às

edificações lindeiras.

O projeto,  que prevê a reforma e ampliação da casa existente,  preserva ao máximo a lógica

espacial e elementos construtivos - alvenarias, vãos e estrutura. A organização interna atual já é

definida  por  uma  separação  de  cômodos  por  uma  parede  que  corta  longitudinalmente  a

construção, de modo que foi natural a separação das duas novas unidades habitacionais a partir

deste mesmo eixo, conforme informado pelos responsáveis.

O muro existente será mantido, removendo as pedras que o compõem atualmente e realizando

pequenas alterações nos portões para remanejamento dos acessos, incluindo mais um acesso de

pedestres por  se tratarem de duas residências  independentes.  As grades serão trocadas por

outras em altura semelhante. Para o muro e a fachada foi proposto um revestimento em reboco

desempenado,  com  as  marcas  e  furinhos  próprios  da  execução  e  impermeabilização  da

superfície, ficando assim na cor cinza claro. Para a grade e portões propõem pintura na cor preta.

O alinhamento da fachada frontal permanece o mesmo, realizando apenas acréscimo das áreas

de serviço, circulação e jardins no afastamento frontal. Apesar da área de circulação e jardins de
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uma das casas cobrir a garagem, ainda representa um afastamento de 4,83 metros, e não poderá

ser vista da rua em função do muro remanescente.

Para viabilizar os usos pretendidos pelos proprietários, foi proposto um novo pavimento sobre o

existente que acolhe espaços íntimos de cada casa. À frente do lote e ao fundo são preservados,

respectivamente, os usos de garagem e edícula. As áreas verdes estão distribuídas ao longo de

todo o  lote  contendo hortas  biodinâmicas  com sistema de compostagem sobre  as  garagens,

jardins ao longo dos corredores laterais, quintais com árvores e respectivas edículas.

O pavimento existente abrigará, para ambas as residências: área de serviço, cozinha e escritório

na edícula dos fundos. Prevê também quarto com closet e suíte em uma residência, e sala com

banheiro social na outra. De forma a retornarem com o quintal existente originalmente no lote,

propõem a demolição do acréscimo feito no final da década de 80, espaço que será composto por

pequenas  varandas  contíguas  à  casa,  pequenos  banheiros  para  a  área  dos  fundos  e  área

permeável de jardins. À partir do acesso de pedestres da rua há uma circulação, em ambas as

residências, de acesso direto aos fundos.

O 2o pavimento proposto prevê a realização de jardim de inverno em ambas as residências na

porção frontal, e ainda sala em uma e 2 quartos com suíte na outra.

A cobertura é de laje plana impermeabilizada com clarabóias, placas solares, boilers e as duas

caixas d’água.

Em seguida são demonstradas algumas imagens do projeto.
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Imagem 03 – Planta de situação. 
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.

Imagem 04 – Planta de subsolo, planta ilustrativa e de projeto. 
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.

PLANTA 2o PAVTO - TÉRREO

Imagem 05 – Planta do 2o pavimento, demonstrando as áreas com baixa que serão mantidas (hachura diagonal) e as
áreas de demolição (vermelho), especialmente nos fundos, retornando com o quintal.

Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.
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PLANTA 3o PAVTO

Imagem 06 – Planta do 3o pavimento proposto. 
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.

Imagem 07 – Planta de cobertura, em lajes planas com sistemas hidráulicos, de iluminação e aquecimento solar. 
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.
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Imagem 08 – Corte AA. A caixa d’água é o ponto mais alto que supera o limite altimétrico, neste corte em 2,87metros. /
a fachada a superação é de 70 centímetros. 

Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.

Imagem 09 - Corte BB. A caixa d’água é o ponto mais alto que supera o limite altimétrico, neste corte em cerca de 3
metros. Na fachada a superação é de 89cm.

Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.

Imagem 10 - Corte CC. 
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em

17/08/2020.

Imagem 11 - Corte DD. 
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações,

processo 01-031220/20-56.
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Imagem 12 – Fachada frontal. 
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.

Os responsáveis apresentaram ainda alguns materiais ilustrativos que auxiliam na compreensão

do projeto proposto e na visualização dos trechos que superam o limite altimétrico.

Imagem 13 – Imagem esquemática que demonstra a edificação proposta em relação àquelas existentes nos lotes
lindeiros. 

Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.
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Imagem 14 – Imagem esquemática que demonstra os trechos da edificação proposta que superam o limite altimétrico. 
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.

Imagem 15 – Corte esquemático.
Fonte: Material disponível no Portal de Edificações, processo 01-031220/20-56.

Quanto  à  extrapolação  do  limite  altimétrico,  conversamos  com um dos  proprietários  sobre  a

possibilidade  de  adequação  e  o  uso  de  caixas  d’água  horizontalizadas.  Alegou,  conforme

colocações dos responsáveis técnicos, que o uso de caixas d’águas horizontalizadas ou de menor

porte  também  precisariam  de  uma  base  de  sustentação  para  não  ter  a  pressão  da  água

comprometida, o que na prática não alteraria tanto em termos de altimetria final.

Os responsáveis informam ainda que a diretriz de afastamento não foi aplicada por tratar-se de

modificação de edificação que já possui baixa e habite-se da construção existente no afastamento

frontal.
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A seguir demonstramos as fotoinserções apresentadas.

Imagem 16 – Vista da situação atual.
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.

Imagem 17 – Fotoinserção em relação à imagem anterior.
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.
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Imagem 18 – Vista da situação atual.
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.

Imagem 19 – Fotoinserção em relação à imagem anterior.
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.
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Imagem 20 – Vista em frente a casa existente.
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.

Imagem 21 – Fotoinserção em relação à imagem anterior. As grades e portões conformam permeabilidade visual.
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.
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Imagem 22 – Fotoinserção de visada à partir do 4o andar do prédio em frente à casa.
Fonte: Material complementar enviado por e-mail em 17/08/2020.

3- ANÁLISE

O projeto mantém a configuração do fechamento frontal, com o muro existente e grade similar,

que juntamente aos portões proporcionam permeabilidade visual. A fachada frontal é mantida no

mesmo alinhamento da existente e a intervenção no afastamento frontal não o compromete, uma

vez que está oculta pelo muro remanescente. 

Tratando-se de um projeto que mantém o uso residencial horizontalizado, frente a um contexto em

que já foram propostos alguns edifícios verticalizados para o lote em questão com demolição da

casa existente; tratando-se de um contexto com predominância de edifícios residenciais de baixa

altimetria e alguns poucos com altimetria mais alta, além de casas remanescentes e tombadas;

tratando-se de uma modificação com acréscimo que mantém parte das configurações da casa

existente; tratando-se de um projeto que ultrapassa pouco o limite altimétrico estabelecido em

função  do  2o pavimento,  sendo  a  parte  mais  grave  apenas  as  caixas  d’água,  que  conforme

fotoinserções  demonstradas  não  serão  vistas  a  partir  da  rua;  tratando-se  de  um projeto  que

retorna  com  a  composição  de  quintal  típica  das  casas  residenciais  que  compõem  o  bairro,

ampliando a área permeável atual; esta Diretoria entende que a modificação proposta continuará

agregando  à  ambiência  local  e somos  favoráveis  à  aprovação sem  aplicação  de  medida

compensatória, uma vez que não vemos impacto em função das áreas que superam a altimetria

estabelecida, conforme demonstrado no material apresentado. Caso este Conselho entenda pela
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aprovação,  solicitaremos,  para  carimbo  e  liberação,  algumas  correções  de  representação  de

projeto e detalhamento que não interferem ou prejudicam a análise em questão.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Deliberativo  do  Patrimônio  Cultural  do  Município de  Belo  Horizonte  –  CDPCM/BH  quanto  à

modificação com acréscimo da edificação em questão.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020.

Bárbara Rabelo Bechelane
Arquiteta e Urbanista

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA
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