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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE LEVANTAMENTO TOTAL E PROJETO
DE MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTAL, Nº
147, LOTES 064 E 065 A, DO QUARTEIRÃO 022, BAIRRO SANTA TEREZA, PERTENCENTE
AO CONJUNTO URBANO BAIRRO SANTA TEREZA, ADE SANTA TEREZA.

1- Considerações iniciais
Em 22 de junho de 2021 foi encaminhado à DPCA, através do Protocolo Online nº 223/2021, o
levantamento total e projeto de modificação com acréscimo para o imóvel localizado na Rua Cristal, lotes 064 e 065 A do quarteirão 022, bairro Santa Teresa, pertencente ao Conjunto Urbano
Bairro Santa Tereza, ADE Santa Tereza. Em 06 de agosto de 2021, após análise prévia, a DPCA
respondeu os interessados solicitando complementação e esclarecimentos. Foi ainda realizado
atendimento no dia 12/08/2021 com o responsável técnico pelo projeto e a arquiteta Carolina Pereira Soares, da equipe da DPCA. Em 13/08/2021 a complementação foi encaminhada e em
24/09/2021 o interessado foi informado da necessidade da análise pelo CDPCM-BH.
Quando da proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza foi estipulada altimetria máxima de
15 metros para novas edificações no imóvel em tela, referenciada no Art. 105 da Lei Municipal
8137/2000, que dispõe acerca dos parâmetros para a ADE Santa Tereza. As demais diretrizes
que se aplicam ao imóvel dizem respeito à permeabilidade visual em todo o gradil frontal, sendo
vedado o uso de vidro, afastamento lateral de 1,5 metros, caso a edificação ao lado tenha afastamento lateral, afastamento de fundos de 1,5 metros e apresentação de estudo de visibilidade. A
diretriz especial de projeto nº 13 da Deliberação nº 019/2015 determina que em certos logradouros, como é o caso deste trecho da Rua Cristal, “todo projeto de intervenção que implique em alteração de altimetria ou nova construção deverá ser precedido de estudo de visibilidade. A aplicação da altimetria máxima definida para cada imóvel ao longo desses logradouros está condicionada a não obstrução da visibilidade do alinhamento montanhoso da Serra do Curral o que será definido após análise do estudo e deliberação pelo Conselho”.
Considerando que o levantamento total e o projeto atendem às diretrizes de proteção do Conjunto
Urbano, mas que a nova edificação proposta obstrui uma pequena visada da Serra do Curral, encaminhamos o projeto para análise e deliberação pelo CDPCM-BH.

2- Apresentação do projeto e análise
A quadra na qual os lotes se localizam estão inseridos em uma área entre dois pedaços “residenciais” do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza: Bueno Brandão e Capitão Procópio. De acordo
com o dossiê do conjunto, a partir de um exercício de percepção urbana no bairro de Santa Tereza evidencia-se a ocorrência de determinados “pedaços”, definidos a partir da ambiência, dos usos e das apropriações ali existentes. Nestes pedaços há uma grade concentração de edificações
com interesse para proteção que, embora não conformem um núcleo estilístico homogêneo, contribuem sobremaneira para a preservação dos modos de vida no bairro e sua associação com um
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território tradicional, marcado por uma maior proximidade entre “a rua” e “a casa”, por laços de
sociabilidade e por uma identidade comum. Trata-se de vários “Pedaços Residenciais” (Pedaço
Genaro Masci, Bueno Brandão e Capitão Procópio e Divinópolis) além da área que convencionamos chamar de “Pedaço Boêmio/comercial”. No mapa abaixo é possível observar que o terreno
(sinalizado com o círculo preto) está separado apenas pela Rua Cristal do “pedaço” Bueno Brandão e a quadra onde está inserido, em sua outra face, está junto do “pedaço” Capitão Procópio.

Mapa com as manchas dos “pedaços” e a localização do imóvel. Fonte: Dossiê do Conjunto Urbano Santa Tereza..

Localização do imóvel. Fonte: BHMAP, acesso em 07/10/2021.
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Localização do imóvel. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

De acordo com o Memorial Descritivo encaminhado pelo interessado, os lotes onde está inserida
a edificação a ser regularizada e onde está prevista a edificação objeto do projeto em análise pertencem à família Albertini. Conforme relato do Sr. Sérgio Macedo, representante dos proprietários,
a primeira edificação construída no lote 065A foi erguida em meados da década de 1990. Tratavase de um galpão que abrigava uma empresa de nome Komasa, que comercializava peças de trator e máquinas pesadas. A edificação não teve projeto aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte.
Em 2006 houve demolição parcial da edificação e em 2009 e esta passou por uma reforma visando readequação para um novo uso não residencial. A partir de 2010, o local abrigou um restaurante que se manteve em atividade até o ano de 2017. Atualmente a edificação não abriga nenhuma
atividade comercial ou residencial. Seu estado de conservação atual é bom, não aparentando
qualquer problema estrutural. O interessado busca regularizar a edificação existente através de
levantamento total pela lei 9074/05 e aprovar o projeto arquitetônico de uso residencial multifamiliar (modificação) apresentado a seguir.
A área dos dois lotes totaliza 1836,85m² (lote 064 com 1336,85, onde será implantada a nova edificação que ainda ocupará parte do lote 065 A com 500 m²) e área total edificada é de 1620,23m²,
199,87m² correspondem à edificação existente e 1420,36m² do novo empreendimento, objeto deste relatório.
O Memorial Descritivo informa que o projeto em tela consiste em uma edificação de uso residencial multifamiliar, disposta em dois blocos distintos paralelos com característica horizontal, contendo 16 unidades habitacionais autônomas. As unidades residenciais possuem dois pavimentos
interligados por escada, com garagem própria para um veículo, sala de estar/jantar, cozinha, área
de serviço, lavabo, duas suítes e varanda. Cada unidade possui área aproximada de 80m². Ainda
há uma área livre no subsolo, acessada pelo passeio no fim da via interna com área aproximada
de 35m². Os principais materiais propostos para o projeto são o concreto, tijolos cerâmicos, madeira e vidro. O concreto foi o material adotado como sistema estrutural para composição de pilares, lajes, vigas e alguns detalhes arquitetônicos. Os tijolos cerâmicos são utilizados para as alveRua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
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narias. A madeira foi utilizada na composição da fachada e do gradil e o vidro será utilizado para
as esquadrias e guarda corpo das varandas (vidros incolores com índice de refletividade até 14%).
O gradil da nova edificação também será adotado na edificação comercial a ser regularizada,
dando continuidade ao conceito do conjunto arquitetônico (não está representado no projeto arquitetônico e deverá ser ajustado). Os materiais citados foram escolhidos por sua ampla disponibilidade e aplicabilidade em construções de forma geral. A edificação proposta possui características
contemporâneas, com aspecto mais sóbrio e neutro e busca integração e harmonia com as características históricas e estilo arquitetônico próprio do bairro de Santa Tereza.

Vista da fachada a partir da esquina da Rua Cristal com Rua Almandina em 2009.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Vista da fachada a partir da esquina da Rua Cristal com Rua Almandina em 2011, com a edificação reformada e o restaurante em funcionamento. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Vista da fachada a partir da esquina da Rua Cristal com Rua Almandina em 2017, com a edificação reformada e o restaurante em funcionamento. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Vista atual da fachada. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Vista interna da edificação a ser regularizada, atualmente sem uso. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Fachada principal da edificação proposta. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Vista interna da edificação proposta. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

O projeto atende às diretrizes definidas para o local no que tange ao limite altimétrico, afastamentos laterais e de fundos e permeabilidade visual no fechamento frontal sem uso de vidro. O terreno
possui declive acentuado aos fundos e a via interna de veículos impossibilitou o escalonamento
no afastamento posterior do bloco residencial, de forma que existe uma previsão de paliteiro. Cabe ressaltar que as diretrizes do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza não impedem esse tipo de
solução, que não será visível nem no interior da quadra, pois será camuflada com alvenaria pintada em verde com uma cortina arbórea na frente. Tal solução foi acordada em atendimento técnico
realizado pela arquiteta da DPCA Carolina Soares e a arquiteta responsável pela proposta.
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Fachada posterior. Fonte: material encaminhado pelo interessado

Foto inserção da nova edificação. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Foto inserção da nova edificação. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Foto inserção da nova edificação. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Foto inserção da nova edificação. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Foto inserção da nova edificação. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 9 de 10

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

Foto inserção da nova edificação. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

As foto inserções mostram que a implantação da nova edificação acarreta impacto na visada da
Serra do Curral, impacto esse que a DPCA avalia ser mínimo e admissível.
Além da pouca obstrução em relação à visada da Serra do Curral, a proposta resgata um tipo de
ocupação tradicional – as vilas de casas – que favorece os padrões de sociabilidades característicos de Santa Tereza e que contribuem para a formação identitária do bairro:
Nas cidades modernas emergem territórios que se destacam por ostentarem fortes representações sociais. São lugares que se afirmaram e se notabilizaram pela diferença ou oposição aos demais territórios, apresentando-se como portadores de costumes, modos de vida ou vocações históricas bem peculiares, ou ainda, como exemplos de resistência ao processo mais amplo de imposição da vida
urbana - tão marcado pelas determinações dos valores de troca. Esses espaços,
de maneira geral, são vistos como singulares, posto que portadores de uma determinada identidade, carregada de significados históricos, simbólicos e afetivos.
(... ) Em Belo Horizonte, o bairro Santa Tereza corresponde, indubitavelmente, a
um desses territórios. Figurando como referência proeminente e distintiva dentro
da vida cotidiana da cidade, esse bairro desempenha, atualmente, uma original
função aglutinadora e polarizadora para os belo-horizontinos. Isso porque as características de seu espaço edificado e as relações de sociabilidade estabelecidas entre seus moradores e entre esses e o território que habitam acabaram por
conferir ao bairro uma grande capacidade de evocar imagens e um conjunto de
significados no imaginário coletivo1.

Por fim, entendemos que o projeto possui qualidade estética e que sua viabilização qualificará o
local ao fazer esse resgate das formas de ocupação em vilas, além de trata-se de uma solução de
uso residencial multifamiliar que deve ser estimulada e replicada.

1

Prefeitura de Belo Horizonte. Dossiê para Proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. Março de 2015. P.11
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 10 de 10

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

3- Considerações Finais
Trata-se de levantamento total e projeto de modificação com acréscimo para o imóvel localizado
na Rua Cristal, lotes 064 e 065 A do quarteirão 022, bairro Santa Teresa, pertencente ao Conjunto
Urbano Bairro Santa Tereza, ADE Santa Tereza. A nova edificação proposta, de uso residencial
multifamiliar, atende aos parâmetros definidos para o local, contudo acarreta em impacto na visada da Serra do Curral e, de acordo com a diretriz prevista no dossiê do conjunto, deve ser avaliada por este Conselho. Contudo, no entendimento da DPCA, o impacto é mínimo e admissível.
Ademais, além do projeto possui qualidade estética, a proposta resgata a tipologia das vilas de
casas, o que contribui para reforçar os elementos indenitários e de sociabilidade que caracterizam
o modo de vida tradicional do bairro Santa Tereza e que, em grande medida, motivaram a proteção do Conjunto Urbano:

(...) o primeiro critério adotado para a proposição dos tombamentos foi a relação
entre os bens. edificados e a preservação das referências históricas e simbólicas
relacionadas ao modo de vida característico do bairro Santa Tereza, marcado
pelo caráter residencial unifamiliar e por relações de proximidade e vizinhança. A
ambiência residencial é elemento participante desse modo de vida na medida
em que seu componente físico – o quadro construído - constitui o lugar onde se
efetivam os laços de sociabilidade que dão identidade àquele território.2

A DPCA ainda solicita ao CDPCM-BH que avalie a pertinência de prever na Diretriz nº 13 da Deliberação nº 019/2015 que, nos casos em o estudo de visibilidade mostrar que a nova edificação
não obstrui a visada da Serra do Curral, a aplicação da altura máxima prevista poderá ser autorizada pela DPCA sem necessidade de avaliação do Conselho. Com isso, seria encaminhado ao
conselho somente os casos em que, havendo obstrução da visada da Serra, o CDPCM-BH precise se manifestar sobre a aceitabilidade ou não do impacto. O objetivo dessa alteração é dar celeridades às análises dos projetos e desafogar a pauta das reuniões do CDPCM-BH.
Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste
CDPCM/BH.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2021.

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira
Arquiteta Urbanista | DPCA

2

Prefeitura de Belo Horizonte. Dossiê para Proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. Março de 2015.p.
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