
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: Flexibilização de afastamento frontal como extensão de passeio
para nova edificação na Praça Raul Soares, 441, pertencente ao Conjunto
Urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 21/06/2022 foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA via

procedimento de interface-SUREG, recurso referente ao processo 31.00343032/2021-42, de

aprovação inicial de edificação na Praça Raul Soares, 441, Centro (Zona fiscal 002, quarteirão 001,

lotes 002A, 001Y, 002Y e 003Y), endereço que abriga hoje edificação protegida por Registro

Documental Aprovado, inserido no Conjunto Urbano Praça Raul Soares e Avenida Olegário Maciel.

Apesar de tratar-se de imóvel sem interesse específico de proteção, que atende a todas as

diretrizes previstas na proteção do Conjunto Urbano em que se insere, o processo foi encaminhado

à DPCA em função do previsto no inciso II, do parágrafo 1º do artigo 202 da Lei 11.181/19:

“Art. 202 - 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.”

Em virtude de sua localização em via de ligação arterial, no Plano Diretor há previsão de

tratamento do afastamento frontal mínimo com prolongamento do passeio, não sendo permitida sua

flexibilização pela BHtrans por estar localizado no setor Hipercentro da ADE Avenida do Contorno.

Compete ao CDPCM avaliar a pertinência de se solicitar no afastamento frontal algo diferente do

prolongamento do passeio, desde que motivado pela proteção do patrimônio.

2 – ANÁLISE E VOTO

O projeto objeto desta análise é uma edificação de 10 metros de altura máxima, equivalente à

altimetria da edificação existente no terreno atualmente, nas esquinas da Avenida Olegário Maciel

e Avenida Amazonas, na Praça Raul Soares. Está previsto o uso comercial, sendo no subsolo

localizadas as vagas de estacionamento, no pavimento térreo as áreas de atendimento do tipo

drive thru e a circulação de veículos e no segundo pavimento as áreas de produção e atendimento.

A edificação proposta está proposta com afastamento frontal de 4 metros, com duas entradas e

uma saída de veículos, para atender o uso do tipo drive-thru.
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Em análise do projeto pela IPHAN, através da Nota Técnica nº IEPHA/GPO nº. 206/2021, de 30 de

setembro de 2021, o órgão se manifesta em relação a interferência da nova edificação na Praça

Raul Soares:

“A característica sensorial primordial da Praça Raul Soares é de se tratar de um grande intervalo

urbano, um vazio monumental. (...) A arborização pública das avenidas que cruzam a praça é

que faz o cordão arbóreo no entorno da praça. Em análise do projeto, percebe-se o grande vazio

que será criado, seja pela proporção terreno/edificação, seja pela implantação da edificação.

Esse vazio desocupado vai se somar ao da praça, interferindo na leitura e fruição de grande

vazio monumental circular que a praça tem, e, portanto, tem-se que corrigir ou mitigar essa

distorção. A solução que esse instituto acredita ser viável para a aprovação, é o plantio de

árvores de grande porte nas porções de permeabilidade sobre terreno natural, áreas já

propostas em projeto.”

Acompanhando a leitura e entendimento do IPHAN, bem como o parecer técnico da DPCA,

motivado pela proteção do patrimônio e harmonização da paisagem do bem tombado Praça Raul

Soares, manifesto-me favoravelmente à flexibilização do afastamento frontal como prolongamento

do passeio tal como previsto no Plano Diretor, por ser esta a condição para atendimento da diretriz

arborização.

Ademais, para que sejam otimizados os ganhos ao patrimônio decorrentes da flexibilização do

afastamento como extensão de passeio, indico que seja reforçada a estratégia de paisagismo para

compor o cordão arbóreo no entorno da Praça Raul Soares, somando-se às espécies nativas de

grande porte, outras de pequeno e médio porte. O projeto de paisagismo deve ser apresentado à

DPCA, em conformidade com a planta de paisagismo aprovada pelo IEPHA.

Por fim, registro os demais apontamentos feitos pela DPCA em seu parecer:

1) Para tratamento das fachadas, é proibido a utilização de vidros reflexivos com índice de

reflexibilidade superior a 14% e/ou com cores impactantes nas fachadas. Sugerimos a

utilização dos revestimentos com acabamento fosco;

2) Esta análise não refere-se aos engenhos de publicidade propostos, que devem ser

licenciados em processo à parte em atendimento ao Código de Posturas do Município de

Belo Horizonte e à Deliberação nº 025/2022 do CDPCM.

Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho.

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022.

Izabel Dias de Oliveira Melo
Arquiteta-urbanista

Conselheira do CDPCM-BH
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