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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO 
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS CAETÉS, Nº 652, LOTE 005 DO QUARTEIRÃO 019, 
CENTRO, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO RUA DOS CAETÉS E ADJACÊNCIAS. 

 

1- Considerações iniciais 

Em 09 de março de 2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação Interface 178/2018, relativa ao 

levantamento do acréscimo pela Lei 9.074/05 do imóvel localizado na Rua dos Caetés, nº 652, 

lote 005 do quarteirão 019, Centro, pertencente ao Conjunto Urbano Rua dos Caetés e Adjacên-

cias. Trata-se de imóvel sem interesse de proteção, lindeiro a dois bens culturais tombados – Rua 

dos Caetés, nº 642 ao lado e Avenida Santos Dumont, nº 649 nos fundos – e situado em lote cujo 

limite altimétrico é de 14 metros para novas edificações. 

O referido imóvel possui baixa parcial concedida em 1953, anterior à proteção do Conjunto Urba-

no Rua dos Caetés e Adjacências, para uma edificação de cerca de 20 metros de altura. Contudo, 

parte da área que se propõe regularizar chega à altura de 23,68 metros em seu ponto crítico e, 

conforme informado em memorial descritivo anexo ao Portal de Edificações, foi concluída no ano 

de 2014, quando já havia a restrição relativa ao limite altimétrico de 14 metros para novas edifica-

ções no lote em decorrência da proteção do Conjunto. 

 
Localização do imóvel. Fonte: DPCA. 
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Vista aérea com a localização do imóvel, Fonte: Google Earth, acesso em 14/09/2020. 

Face ao exposto, encaminhamos o levantamento para o CDPCM-BH analisar a pertinência da 

flexibilização do limite altimétrico para o acréscimo que se propõe regularizar. 

2- Apresentação do levantamento e análise 

O imóvel em tela teve projeto inicial aprovado em 1951 para um prédio de 11 andares, além de 

caixa d’água e casa de máquinas na cobertura. O edifício possuía uma área descoberta nos fun-

dos, a sobreloja contava com um poço de iluminação na lateral direita que se estendia pelo resto 

dos pavimentos, e os andares superiores a este possuíam outras duas áreas de respiro na lateral 

oposta e no centro do prédio, para permitir ventilação e iluminação dos pavimentos, que eram 

compostos de várias salas comerciais e sanitários de apoio. Não havia previsão de área permeá-

vel nem vagas de estacionamento. Contudo, o prédio foi construído até o 5º pavimento e obteve a 

Baixa em 24/10/1953, com o Habite-se liberado em 22/10/53 para uma área construída total de 

2.482 m². 

De acordo com o memorial descritivo encaminhado pelo interessado, desde a Baixa concedida em 

1953 até o ano de 2014, foram executados os seguintes acréscimos na construção original:  

- O 7º pavimento foi acrescentado e a caixa d’água e casa de máquinas foram deslocados para o 

andar superior. Uma nova cobertura foi instalada; 

- O afastamento dos fundos foi ocupado por acréscimos no subsolo e no térreo; 

- O poço de ventilação da lateral direita foi mantido, mas no 7º pavimento e na cobertura ele foi 

parcialmente utilizado para escada de acesso à caixa d’água;  

-Os poços de ventilação na lateral esquerda foram fechados e ocupados por acréscimo de área 

construída em todos os pavimentos; 
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Assim, a edificação passou a contar com uma área total construída de 3.595,80 m² e 23,68 metros 

de altura. A área do acréscimo a ser regularizado é 1.113,80 m², extrapolando a altura da edifica-

ção com Baixa em cerca de 3,68 metros em seu ponto crítico. Cabe salientar o Conjunto Urbano 

Rua dos Caetés e Adjacências foi protegido em 1994, com as diretrizes especiais de projeto deli-

beradas em 1998, quando definiu-se o limite altimétrico de 14 metros para todos os lotes que a-

brigam imóveis sem interesse de preservação na mesma quadra na qual se localiza o imóvel. 

Uma vez que a Baixa foi concedida para uma edificação de aproximadamente 20 metros de altura, 

a DPCA entende o direito adquirido nesse caso se aplica à altura do prédio com cinco pavimentos 

(20 metros), não sendo extensivo à área do acréscimo do 7º pavimento e da casa de máquinas e 

caixa d’água. 

No que tange à análise do Conselho, entende-se que a avaliação se aplica à extrapolação da al-

timetria. As modificações internas bem como os acréscimos no afastamento dos fundos e no pa-

vimento térreo não acarretam impacto significativo na paisagem ou nos bens lindeiros.  

 
 

Cortes da edificação conforme projeto em análise. Acréscimos sinalizados em tracejado vermelho  
Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Detalhe do corte do projeto aprovado. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Detalhe do corte do projeto aprovado. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

  
Fachada principal. Acréscimo sinalizado em tracejado 

vermelho. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
Detalhe da fachada principal do projeto aprovado. Fonte: 

material encaminhado pelo interessado. 

Ao compararmos o projeto da edificação com os acréscimos cuja regularização está em análise 

com as imagens do projeto aprovado, podemos constatar os locais anos quais foram feitos os 

acréscimos do sétimo pavimento bem como o deslocamento da caixa d’água e da casa de máqui-

nas. Percebe-se que o acréscimo do 7º pavimento foi feito ligeiramente recuado em relação à fa-

chada principal, preservando sua modulação original. Contudo, ainda que recuado, o acréscimo 

pode ser percebido em alguns pontos da paisagem protegida, conforme demonstrado nas ima-

gens abaixo: 
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Vista atual do imóvel a partir da Rua dos Caetés, com o 
acréscimo do 7º pavimento. Comparando-se com a ima-
gem ao lado, podemos perceber o avanço do acréscimo. 
Fonte: GoogleMaps, acesso em 15/09/2020. 

Vista do imóvel a partir da Rua dos Caetés antes do a-
créscimo do 7º pavimento. Fonte: GoogleMaps, acesso 
em 15/09/2020. 

  
Vista atual do imóvel a partir da Rua dos Caetés, com o 
acréscimo do 7º pavimento. Deste ponto de observação o 
acréscimo não é percebido. Fonte: GoogleMaps, acesso 
em 15/09/2020. 

Vista do imóvel a partir da Rua dos Caetés antes do a-
créscimo do 7º pavimento. Fonte: GoogleMaps, acesso 
em 15/09/2020. 

  

Vista atual do imóvel a partir da Rua dos Caetés, com o 
acréscimo do 7º pavimento, que pode ser observado 
deste ângulo. Fonte: GoogleMaps, acesso em 
15/09/2020. 

Vista do imóvel a partir da Rua dos Caetés antes do a-
créscimo do 7º pavimento. Fonte: GoogleMaps, acesso 
em 15/09/2020. 
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Vista atual do imóvel a partir da Avenida Santos Dumont, 
com o acréscimo do 7º pavimento em evidência. Fonte: 
GoogleMaps, acesso em 15/09/2020. 

Vista do imóvel a partir da Avenida Santos Dumont, antes 
do acréscimo do 7º pavimento. Fonte: GoogleMaps, aces-
so em 15/09/2020. 

As imagens acima atestam que o acréscimo do 7º pavimento com o deslocamento da caixa 

d’água e da casa de máquinas para um nível acima acarreta impacto na paisagem protegida, ain-

da que a DPCA considere que tal impacto seja admissível. A partir da Rua dos Caetés, do ponto 

de vista do observador no nível da rua, o acréscimo não pode ser percebido devido ao recuo em 

relação ao pano da fachada principal. Todavia, o acréscimo torna-se perceptível a partir de pontos 

mais afastados, como a Avenida Santos Dumont, de onde os fundos da edificação se destaca, e 

nas proximidades da esquina junto à Praça Rio Branco, de forma que existe um impacto na paisa-

gem protegida do Conjunto. 

3- Considerações Finais 

Trata-se de projeto de levantamento do acréscimo do imóvel localizado na Rua dos Caetés, nº 

652, lote 005 do quarteirão 019, Centro, pertencente ao Conjunto Urbano Rua dos Caetés e 

Adjacências. O imóvel não possui interesse de proteção, contudo está lindeiro a dois bens 

culturais tombados e situado em lote cujo limite altimétrico é de 14 metros para novas edificações. 

Possui baixa parcial concedida em 1953 anterior à proteção do Conjunto Urbano Rua dos Caetés 

e Adjacências, para uma edificação de cerca de 20 metros de altura.  

Contudo, parte da área que se propõe regularizar chega à altura de 23,68 metros e, conforme 

informado em memorial descritivo anexo ao Portal de Edificações, foi concluída no ano de 2014, 

quando já havia sido determinado o limite altimétrico de 14 metros para novas edificações no lote 

quando da proteção do Conjunto. 

A análise da DPCA determinou o acréscimo do sétimo pavimento com o deslocamento da caixa 

d’água e da casa de máquinas para um nível acima acarreta impacto na paisagem protegida, 

ainda que este seja considerado admissível. Nesse sentido, entendemos que caso o Conselho 

concorde com o parecer desta Diretoria, caberia a aprovação do acréscimo com aplicação de 

medida compensatória nos termos da Deliberação 095/2019.  
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Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020. 

 

 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 


