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ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOTAL DA EDIFICAÇÃO 
SITUADA NA AVENIDA DO CONTORNO Nº 2419 (ZONA FISCAL 107, QUARTEIRÃO 008, 
LOTE 021A), BAIRRO SANTA TEREZA, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRRO 
FLORESTA. 
 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 15/06/2022 foi encaminhada à Diretoria de Patrimônio e Arquivo Público, via procedimento de 

interface-SUREG, o ticket 31.00277161/2022-61, referente ao levantamento total para imóvel 

situado na Avenida do Contorno, 2419, Bairro Santa Tereza, com registro documental aprovado, 

inserido no Conjunto Urbano Floresta, conjunto aprovado pelo Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-BH, pela Deliberação 010/1996 e revisado pela 

Deliberação 040/2006.  

 

 

Figura 01: Localização do imóvel. Fonte: Google Map - Visualizador (https://www.google.com/maps) 

 

Em resposta, ao ticket, a DPCA solicitou as pendências necessárias para melhor compreensão e 

prosseguimento do processo e informou que o projeto deveria passar pela análise e deliberação 

do Conselho, já que o levantamento não atende a diretriz de altimetria e fechamento frontal, e se 

colocou à disposição para realizar atendimento com o interessado e responsável técnico para 

sanar possíveis dúvidas. 

 
Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico. 

DocuSign Envelope ID: 7E04B4FF-97AE-47C5-B740-366AA5476956



 fl. 2 de 15 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

 

O imóvel situado à Avenida do Contorno, 2419, Bairro Santa Tereza, está inserido no Perímetro do 

no Conjunto Urbano Bairro Floresta. Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes 

especiais definidas pelo CDPCM-BH: 

1) Altimetria máxima de 07 metros para o lote; 

2) Permeabilidade visual (Deliberação 027/2021). Além disso, para o Conjunto Urbano Bairro 

Floresta: “Não é facultada a utilização de elementos transparentes sendo obrigatória a 

utilização de elementos vazados ou em tramas”; 

3) Recuperar as calçadas, sem danificá-las ou descaracterizá-las, quando for identificada laje 

de pedra ou com desenhos em pedra portuguesa; 

4) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% 

(quatorze por cento) de índice de refletividade e serem incolores. 

 

 
Figura 02: Localização do terreno no mapeamento (destaque em azul). Fonte: https://bhmap.pbh.gov.br/ 

 

3- O PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

Antes de procedermos à análise do projeto arquitetônico, cabe ressaltar alguns pontos referentes 

ao histórico desse imóvel, no sentido de contextualizar todo processo. O projeto foi aprovado na 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 1951, sem baixa de construção, conforme microfilmes a 
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seguir. 

 

 

Figura 03: Imagem da 1ª aprovação do projeto em 09/02/51 sem baixa de construção.  Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 04: Imagem da 1ª aprovação do projeto em 09/02/51 sem baixa de construção.  Fonte: PBH - SIURBE 
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Segundo material enviado, em 30/07/2018, conforme imagem das pranchas abaixo houve outra 

aprovação deste mesmo projeto, onde a altimetria não foi questionada. Projeto foi aprovado 

novamente sem baixa de construção.  

 

 
Figura 05: Imagem da prancha 01/02 aprovada em 30/07/2018.  Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 06: Imagem da prancha 02/02 aprovada em 30/07/2018.  Fonte: PBH - SIURBE 

O terreno conformado pelo lote 0021A, quarteirão 008, do Bairro Santa Tereza possui 240m² de 

área, com 12 metros de frente para a Avenida do Contorno. Trata-se do levantamento total do 

imóvel com registro documental aprovado. A edificação de uso não residencial, soma 406,89m² de 

área construída. 

  
Figura 08: Os lotes 007A e 009 da proposta, destacados em verde. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Conforme observado na comparação dos desenhos das pranchas, após a aprovação do projeto 

em 2018, foram feitos pequenos acréscimos nos afastamentos frontal e lateral, mostrados em 

destaque amarelo na segunda imagem, sem alteração da altimetria. 
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Figura 07: Primeira imagem do projeto aprovado em 2018 e segunda imagem do material enviado para levantamento 

total nesse processo. Fonte: PBH - SIURBE 

 
Figura 09: Planta 1º nível - térreo. Fonte: PBH - SIURBE 

 

DocuSign Envelope ID: 7E04B4FF-97AE-47C5-B740-366AA5476956



 fl. 7 de 15 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 
Figura 10: Planta 2º nível. Fonte: PBH - SIURBE 

A edificação apresenta no primeiro nível térreo: acesso ao público por um portão metálico com 

área descoberta, área coberta e circulação vertical (escada e elevador) para o segundo 

pavimento. Além disso, duas portas de serviço, em ferro na cor vermelha, estão localizadas na 

porção direita da edificação. O segundo nível é composto por salão, bar, banheiros, escritório e 

espaço para funcionários. Já o terceiro pavimento, além de um salão, bar e banheiros como o 

segundo andar, conta também com uma cozinha, preparo e despensa.  
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Figura 11: Planta 3º nível. Fonte: PBH - SIURBE 

 

A seguir, cortes AA, BB e CC do empreendimento com destaque dos pontos onde a altimetria 

ultrapassa o limite permitido de 07 metros. No ponto mais crítico, o elemento mais alto da 

edificação ultrapassa cerca de 1,5 metros estabelecidos para o local. 
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Figura 12: Corte AA, destaque para o ponto onde a altimetria ultrapassa os 7 metros. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 
 

Figura 13: Corte BB, destaque para o ponto onde a altimetria ultrapassa os 7 metros. Fonte: PBH - SIURBE 
 

 
 

Figura 14: Corte CC, destaque para o ponto onde a altimetria ultrapassa os 7 metros. Fonte: PBH - SIURBE 
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Ainda segundo pranchas enviadas, as fachadas apresentam vidros temperados com refletividade 

inferior a 14%, paredes rebocadas e pintadas nas cores ocre e vermelha, pilares na cor vermelha. 

As esquadrias também alteram entre as cores ocre e vermelha conforme especificação dos 

desenhos.  

 
Figura 15: Especificação dos materiais da fachada frontal. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 
Figura 16: Especificação dos materiais da fachada lateral esquerda. Fonte: PBH - SIURBE 

 
 

A solução do projeto para o fechamento frontal não atende à diretriz estabelecida pela 

Deliberação 027/2021 referente à porcentagem destinada a permeabilidade visual e nem aos 

elementos utilizados para o Conjunto Urbano Bairro Floresta que diz: “Não é facultada a utilização 

de elementos transparentes sendo obrigatória a utilização de elementos vazados ou em tramas”.   
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Figura 17: Fechamento frontal da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 
Figura 18: Proposta para o fechamento frontal da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Além disso, segundo a Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019, fica proibida a utilização 

de vidros reflexivos com índice de reflexibilidade superior a 14% e/ou com cores impactantes 

nas fachadas das edificações situadas em Conjuntos Urbanos Protegidos. 

 

Segue algumas fotos do relatório fotográfico apresentado para avaliação dos impactos causados 

pela implantação da edificação no Conjunto Urbano Protegido e sua integração com o entorno. 
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Figura 19: Foto da fachada da edificação da Avenida do Contorno. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 
Figura 20 e 21: Fotos da calçada da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

 

   
Figura 22 e 23: Fotos da edificação e seu entorno imediato. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 24, 25 e 26: Fotos do afastamento frontal e acessos. Fonte: PBH - SIURBE 

 

  

  
 

Figura 27, 28 e 29: Fotos do afastamento lateral. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 30 e 31: Segundo material encaminhado, a calçada está em conformidade com a legislação atual.  

Fonte: PBH - SIURBE 

 

4- ANÁLISE DO PROJETO 

 
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o 

local: 

1) Limite altimétrico: A edificação ultrapassa o limite altimétrico de 7 metros, previsto pelo 

CDPCM em aproximadamente 1,5 metros no ponto mais crítico; 

2) Permeabilidade visual (Deliberação 027/2021). Além disso, para o Conjunto Urbano Bairro 

Floresta: “Não é facultada a utilização de elementos transparentes sendo obrigatória a 

utilização de elementos vazados ou em tramas”. 

 

O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 

1) Recuperação das calçadas, sem danificá-las ou descaracterizá-las, quando for identificada 

laje de pedra ou com desenhos em pedra portuguesa; 

2) Refletividade dos vidros: vidros incolores, não reflexivos. 

 

A edificação apresenta dois projetos aprovados na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no 

entanto não foi emitida baixa de construção em nenhum deles, portanto a edificação está sendo 

regularizada neste processo. A Diretoria considera que a altimetria que extrapola o limite 

permitido, não causa impactos na paisagem do Conjunto Protegido.  
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Com relação à permeabilidade visual, entendemos que o projeto poderá apresentar nova 

proposta, atendendo às porcentagens de permeabilidade segundo a Deliberação 027/2021, e que 

seja utilizado gradil em substituição aos vidros nas aberturas propostas. Solicitamos ainda, com 

base na Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019, que seja feito um estudo também com 

nova proposta para as fachadas do empreendimento, observando que é proibido a utilização de 

vidros reflexivos com índice de reflexibilidade superior a 14% e/ou com cores impactantes nas 

fachadas das edificações situadas em Conjuntos Urbanos Protegidos, em Conjuntos Urbano sem 

estudo, entorno de bens protegidos isoladamente, entorno de tombamento da Serra do Curral e 

em ADEs de interesse cultural.  

 

Ressaltamos ainda que, se for o caso, uma vez que a edificação contempla o uso não residencial, 

o engenho de publicidade deve ser licenciado em processo separado, com o objetivo de manter a 

unidade visual do conjunto protegido. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em resumo, a partir da análise do projeto de levantamento total da edificação, esta Diretoria de 

Patrimônio Cultural e Arquivo Público entende que a regularização é passível de aprovação, não 

cabendo aplicação de medida compensatória. No entendimento da DPCA, a altimetria 

ultrapassada não se destaca no entorno imediato e não implica em impactos adicionais na 

paisagem do Conjunto Urbano protegido. No entanto, solicitamos nova proposta para o 

fechamento frontal com permeabilidade visual utilizando elementos vazados ou em tramas e 

tratamento das fachadas diminuindo impacto das cores atuais na paisagem do Conjunto. 

Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico e a documentação 

protocolizada nesta Diretoria para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH. 

 

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2022. 

 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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