RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM TERRENO SITUADO NA AVENIDA PARANÁ,
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BAIRRO CENTRO, PERTENCENTE AO CONJUNTO

URBANO PRAÇA RAUL SOARES AV. OLEGÁRIO MACIEL

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em novembro de 2020 foi encaminhada à DPCA, via procedimento de interface-SUREG, a Convocação
537/2020, relativa a projeto de nova edificação para a Avenida Paraná, nº 69, Centro (processo nº
01-077939-20-24), em terreno inserido no Conjunto Urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário
Maciel.
Em análise, foi identificado já haver projeto aprovado para o mesmo local, em março de 2020 pela
Diretoria de Patrimônio, através da convocação interface 134/2020. No novo projeto apresentado,
foram propostas modificações no projeto anteriormente aprovado, e a equipe técnica apontou
ajustes necessários a serem feitos para atendimento às diretrizes pertinentes ao local, indicando suas
pendências e se colocando à disposição para realizar atendimento com o interessado e responsável
técnico para sanar possíveis dúvidas.
No dia 18/03/2021 foi realizado atendimento pela equipe técnica da DPCA com o responsável técnico
pelo projeto, senhor Davidson Ferreira de Paiva, que compreendeu bem as diretrizes previstas para o
local e os ajustes necessários para que o projeto fosse passível de aprovação. O responsável técnico
se comprometeu então a corrigir o que fosse possível para atender ao máximo às exigências relativas
ao Patrimônio, mas já com indicativo da DPCA de que o projeto precisaria passar por análise do
CDPCM-BH, para solicitação de flexibilização de um parâmetro a ser detalhado neste relatório.
Durante análise, notou-se incompatibilidade entre a interpretação das diretrizes de afastamento
frontal pelo responsável no setor de regulação urbana e a DPCA, e portanto no dia 9 de abril foi
realizada uma reunião entre Luiza Alana e Teodoro Magni, técnicos da DPCA e Daniel Assis Silva,
técnico da GELED, para discussão e alinhamento sobre o referido processo.
Em 08/06/2021 foi encaminhada à DPCA a Convocação 537/2020-2, em retorno às pendências
listadas no parecer anterior, com a complementação de arquivos solicitada, e através da qual a equipe
DPCA comunicou à comissão de interface acerca da submissão do projeto ao CDPCM-BH.
Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO
O imóvel situado à Avenida Paraná, 69, Centro, está inserido no Conjunto Urbano Praça Raul Soares
Avenida Olegário Maciel. Além disso, o imóvel situa-se entre duas edificações protegidas, a da
Avenida Paraná, 43, bem tombado e a da Avenida Paraná, 75, que possui registro documental
concluído, conforme Carta de Grau emitida pela Diretoria de Patrimônio.
Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH:
1) Altura máxima da edificação restrita a 14 metros em relação ao terreno. Essa altura será
medida, no sentido vertical, ponto a ponto do terreno natural, considerada como referência o
terreno georreferenciado por levantamento da PRODABEL;
2) Adotar afastamento mínimo de 5m em relação ao bem protegido localizado no lote apontado
no croqui de localização;
3) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze
por cento) de índice de refletividade e ser incolores.

À esquerda, indicação do terreno no Mapeamento
Cultural da DPCA.
Acima, os lotes 008 e 010, quarteirão 030, zona fiscal
002.
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3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO
O projeto refere-se a nova edificação comercial, com loja no térreo e primeiro pavimento, e
estacionamentos no terceiro e quarto pavimentos, a ser construída em lote atualmente ocupado por
estacionamento descoberto. A edificação terá, portanto, quatro pavimentos, sendo o último
descoberto. A altura total atinge 13,89 metros, portanto atendendo a diretriz altimétrica fixada para o
lote, que é de 14,0 metros.
O terreno conformado pelos lote 008 e 010, quarteirão 030, do Bairro Centro, soma 936m2 de área.
Trata-se de projeto de nova edificação para uso comercial de quatro pavimentos, que soma
2371,27m2 de área bruta.
A solução arquitetônica para implantação no terreno, atualmente ocupado por um estacionamento
descoberto, com baixa declividade, é bem simples, desenhada no alinhamento frontal, mantendo
assim a unidade com o conjunto urbano e o entorno imediato, conformado por sobrados de em
média 3 pavimentos no alinhamento da rua. À frente do imóvel está localizada a estação de ônibus do
MOVE da Av. Paraná, e a rua tem uso preferencial para transporte público.
O projeto buscou manter a volumetria existente nos imóveis lindeiros, mas propõe um acabamento
de fachada ativa no pavimento térreo e revestimentos em vidro no primeiro pavimento, e em painel
metálico perfurado de aço corten, que marca a nova intervenção no conjunto, sem competir com os
bens protegidos.
Inicialmente o projeto contava com um afastamento frontal generoso, de 8,59 metros, criando uma
área de fruição pública com jardim, que supria também a taxa de permeabilidade prevista para o
local. Porém a análise da equipe técnica da DPCA foi de que a implantação da nova edificação no
alinhamento seria não só desejável e agregadora ao Conjunto Urbano, como possível, conforme
previsto no Art. 202 da Lei 11.181/2019 que informa:
"Para os imóveis tombados ou com processo de tombamento aberto, é dispensado o
atendimento aos parâmetros previstos na tabela 2 do Anexo XII desta lei.
§ 1º - O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte CDPCM-BH - poderá dispensar o atendimento ao afastamento frontal e lateral nos terrenos:
I - que abriguem ou sejam lindeiros a imóveis tombados ou com processo de tombamento
aberto;
II - inseridos nos conjuntos urbanos protegidos.
Portanto, após ajustes no projeto, o responsável técnico chegou à configuração ilustrada a seguir:
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Croqui digital da fachada
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Planta de situação. Fonte: encaminhada via interface pelo responsável técnico
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Planta de cobertura. Fonte: encaminhada via interface pelo responsável técnico
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Planta do térreo. Fonte: encaminhada via interface pelo responsável técnico
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Planta do segundo pavimento. Fonte: encaminhada via interface pelo responsável técnico
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Planta do terceiro pavimento. Fonte: encaminhada via interface pelo responsável técnico
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Planta do quarto e último pavimento. Fonte: encaminhada via interface pelo responsável técnico
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Corte AA. Fonte: encaminhado via interface pelo responsável técnico

Corte BB. Fonte: encaminhado via interface pelo responsável técnico
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Corte CC. Fonte: encaminhado via interface pelo responsável técnico

Projeto de fachada com especificação de materiais e acabamentos. Fonte: encaminhada via interface pelo responsável
técnico
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Vista do nível do passageiro no terminal de ônibus.

Vista aérea da implantação proposta, com o terminal do MOVE ao centro
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Vista aérea da implantação proposta, com o terminal do MOVE ao centro

Vista aérea da implantação proposta, com o terminal do MOVE ao centro
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Vista a partir dos edifícios verticalizados do outro lado da Avenida.

Vista da inserção no Conjunto, entre edificações protegidas
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Vista da fachada frontal

Fachada frontal e inserção no conjunto
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Vista atual do imóvel

Imóveis lindeiros, com implantação no alinhamento
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Imóveis lindeiros, com implantação no alinhamento
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4 – ANÁLISE
O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
● Altura máxima de 14m
● Taxa de permeabilidade mínima 20%: o projeto garante 20,06% de área permeável do terreno
● Ajardinamento do passeio: o passeio foi executado pela prefeitura na revitalização da avenida
paraná e implantação do MOVE, e possui faixa ajardinada, atendendo o limite mínimo de 20%
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
● Afastamento de 5m do bem protegido localizado no lote 012
● Afastamento frontal
Ambos os parâmetros não atendidos por esta proposta podem ser flexibilizados por este Conselho
conforme prevê o artigo 202 da Lei 11.181/2019 que informa:
"Para os imóveis tombados ou com processo de tombamento aberto, é dispensado o
atendimento aos parâmetros previstos na tabela 2 do Anexo XII desta lei.
§ 1º - O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte CDPCM-BH - poderá dispensar o atendimento ao afastamento frontal e lateral nos terrenos:
I - que abriguem ou sejam lindeiros a imóveis tombados ou com processo de tombamento
aberto;
II - inseridos nos conjuntos urbanos protegidos.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se que a edificação proposta se insere de forma harmônica na ambiência, resultando em
contraste adequado e respeitoso às edificações protegidas. A análise considerou o aspecto
enriquecedor da proposta de fachada que não deve ser alterada sem novo parecer desta Diretoria.
Neste sentido, a DPCA considera que o projeto é de baixo impacto.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do CDPCM-BH.
Belo Horizonte, 09/07/2021
Luiza Alana Fontes Moraes Silveira de Souza
Arquiteta Urbanista da DPCA/FMC
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