RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM
LOTE NA RUA BOTELHOS, Nº 18, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRROS
LAGOINHA, BONFIM E CARLOS PRATES.
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 10 de janeiro de 2020 chegou para análise desta Diretoria por meio de Convocação Interface
nº 025/2020, processo 01-082996-19-73, uma solicitação de análise de projeto de nova edificação
em lote situado na Rua Botelhos, nº 18, quase esquina com Rua Além Paraíba, pertencente ao
Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates. Por tratar-se de flexibilização de
diretrizes, encaminhamos a demanda para análise e deliberação deste Conselho. Em 04 de
fevereiro foi aberta a Convocação Interface 109/2020 para acompanhamento da decisão do
CDPCM/BH.

Imagem 01 – Mapeamento com localização do imóvel objeto desta análise.
Fonte: DPCA/FMC.

De acordo com o mapeamento cultural demonstrado acima, a altimetria estabelecida por este
Conselho na proteção do Conjunto Urbano para este lote é de 16 metros. Esta altimetria foi
estabelecida baseada nos seguintes critérios: preservar a visibilidade de marcos citados como
referência pelos moradores e frequentadores dos bairros conforme informado na pesquisa de
estudo da área; preservar as visadas privilegiadas da Serra do Curral, identificada como um dos
marcos referenciais do bairro; manter a altimetria baixa no entorno do Cemitério do Bonfim, de
forma a não obstruir, a partir do seu interior, as visadas dos marcos referenciais e da paisagem;
preservar a ambiência de vias e trajetos referenciais, onde se identificou uma paisagem com
especial qualidade urbana, decorrente de harmonia de edificações representativas da história e da
formação urbana dos bairros; disciplinar a ocupação do entorno imediato de bens com interesse
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de proteção, garantindo a sua visibilidade e a harmonia da ambiência; conciliar as diretrizes de
preservação com a renovação e adaptação do tecido urbano, especialmente em pedaços mais
degradados e nos lotes localizados ao longo das vias de limite e que configuram pórtico.
Esta faixa altimétrica, estabelecida para o lote em questão, se justifica em lotes com cotas
altimétricas baixas, localizados ao longo das avenidas que configuram limites dentro do conjunto
urbano, tais como a Avenida Nossa Senhora de Fátima e a Avenida Dom Pedro II, e foi aplicada
também nas quadras localizadas nas extremidades oeste e norte da mancha residencial, assim
como nas adjacências da mancha Senhor dos Passos, porções onde uma maior altimetria não
interfere nas visadas referenciais, contribuindo para a revitalização urbana. É o caso deste lote.
Dentre as diretrizes de projeto estabelecidas para o conjunto, temos ainda as seguintes
considerações: nos casos de projetos de nova edificação, de modificação ou de regularização, os
fechamentos frontais ao longo de toda a testada dos lotes deverão ser realizados com elementos
vazados que garantam a visibilidade a partir dos logradouros públicos, não sendo admitida a
utilização de fechamento em vidro. O fechamento com elementos sem permeabilidade visual só
será permitido para contenção de terreno natural ou com altura máxima de 80 cm. Uma das
principais diretrizes é a de que novas edificações deverão respeitar a altimetria prevista para
o lote, assim como harmonizar-se em termos formais e volumétricos com a ambiência em
que se inserirão, ficando os projetos sujeitos à análise e aprovação deste CDPCM/BH
quanto à qualidade estética e à harmonia com o ambiente urbano. E ainda, para novas
edificações ou para modificações que resultem em acréscimo de volumetria, deverão ser
aplicadas as seguintes regras:
- caso a edificação vizinha tenha afastamento lateral, é obrigatório o cumprimento de
afastamento lateral para novas edificações ou alterações existentes nos termos da lei.
Caso a edificação vizinha seja tombada ou esteja em processo de tombamento, os projetos de
nova edificação devem considerar afastamento mínimo de 5,0 metros do seu corpo edificado;
- caso a edificação vizinha se situe em uma sequência de edificações sem afastamentos
frontais e laterais, não poderá haver afastamentos frontal e laterais para novas edificações ou
modificação das existentes até a altura na divisa praticada pela edificação vizinha, de forma a
não criar lacunas urbanas;
- o afastamento de fundo é obrigatório, sendo impedido edificar até a altura máxima na divisa.
No caso de edificação tombada, deverá ser mantida a distância de 5,0 metros do seu corpo
edificado, salvo entendimento diferente do CDPCM/BH, após análise de projeto específico.
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2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE
A proposta consiste em projeto de nova edificação residencial multifamiliar horizontalizada
contendo 2 pavimentos, com 04 unidades tipo quarto e sala, em um terreno de 250 m². A
proposição atende a altimetria máxima de 16 metros para o lote, e possui uma área construída
bruta de 256,40 m². A área permeável é de 10,09% (25,23 m²).
Os interessados solicitam flexibilização dos afastamentos em parte das divisas laterais, já que
uma das construções vizinhas também tocam a divisa. Tal argumentação é devida à já citada
diretriz do conjunto urbano, copiada abaixo:
“- caso a edificação vizinha tenha afastamento lateral, é obrigatório o cumprimento de afastamento
lateral para novas edificações ou alterações existentes nos termos da lei.”

O responsável técnico alega ainda que o lote tem apenas 10 metros de largura e 250 m² de área
que dificulta seu aproveitamento mesmo que de forma simples.
Em análise às edificações vizinhas, temos a seguinte imagem:

Imagem 02 – Vista de satélite das edificações neste trecho do quarteirão onde está a edificação objeto de análise.
Fonte: Google Maps, acessada em 19/06/2020.

A edificação na esquina, à direita do lote em questão, por esta imagem, não possui construção na
divisa ou em afastamento lateral. Já a edificação da esquerda possui construção na divisa em
alguns trechos.
Conforme o projeto apresentado, a edificação proposta encosta em sua maior parte na divisa da
edificação à esquerda. Do outro lado, há um afastamento de 1,50m, mas é proposta uma escada
e elevador para circulação vertical junto à divisa. A seguir demonstramos algumas imagens do
projeto para entendimento da descrição realizada.
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Imagem 03 – Planta do 1o e 2o pavimento da edificação proposta, demonstrando os trechos de construção na divisa.
Fonte: material protocolado pelos interessados no sistema Siatu da SUREG.

Imagem 04 – Fachada frontal da edificação proposta.
Fonte: material complementar enviado pelos interessados à Diretoria.
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Imagem 05 – Fechamento frontal com permeabilidade visual de 80%.
Fonte: material complementar enviado pelos interessados à Diretoria.

A proposta prevê pintura branca texturizada e lisa em tinta fosca. O gradil de fechamento possui
espaçamento de 9cm entre as barras e aponta uma permeabilidade visual de 80%.
Seguem abaixo algumas imagens do lote em questão e da rua.

Imagem 06 - Vista da frente do lote da Rua Botelhos, 18.
Fonte: Google Earth, acessado em 19/06/2020.
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Imagem 07 - Vista da frente do lote da Rua Botelhos, 18, com vista para a Rua Além Paraíba.
Fonte: Google Earth, acessado em 19/06/2020.

Imagem 08 - Vista da Rua Botelhos, 18, em direção contrária à Rua Além Paraíba e em direção à Rua Bonfim.
Fonte: Google Earth, acessado em 19/06/2020.

Sobre os demais afastamentos, a edificação possui, tanto frontal quanto de fundos, um
afastamento de pouco mais de 4 metros.
Apesar de não haver fotoinserções para uma análise mais detalhada da edificação proposta, tanto
em termos da flexibilização solicitada quanto da inserção na ambiência e paisagem local,
entendemos que a flexibilização solicitada é passível de aprovação, uma vez que o lote possui
apenas 10 metros de largura e a proposta está muito aquém o limite altimétrico estabelecido para
o lote. Considerando que a altimetria limite é de 16 metros, seria possível uma proposta com mais
pavimentos atendendo aos afastamento da diretriz do Conjunto Urbano. Porém, em um bairro
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predominantemente residencial, com muitas casas unifamiliares de baixa altimetria, entendemos
que manter a edificação com dois pavimentos seria mais interessante do que aumentá-la para
atender aos afastamentos, desde que atenda aos demais critérios da legislação urbanística junto
à Subsecretaria de Regulação Urbana – SUREG.

3- 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
solicitação do interessado de flexibilização dos afastamentos nas divisas laterais para sua
proposta de nova edificação.

Belo Horizonte, 22 de junho de 2020.

Bárbara Rabelo Bechelane
Arquiteta e Urbanista
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA
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