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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO À RUA BOM
DESPACHO, 82A, BAIRRO SANTA TEREZA (ZONA FISCAL 107, QUARTEIRÃO 042, LOTE
008), PERTENCENTE AO CONJUNTOS URBANO BAIRRO SANTA TEREZA

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 03/06/2022 foi encaminhada à DPCA via procedimento de interface-SUREG, o ticket
31.00231698/2022-27, referente ao processo de aprovação inicial à Rua Bom Despacho, 82A,
Bairro Santa Tereza (zona fiscal 107, quarteirão 042, lote 008), inserido no Conjunto Urbano Bairro
de Santa Tereza

Figura 01: Localização do imóvel. Fonte: Google Maps

Figura 02: Localização do imóvel, e respectivas áreas de proteção para o local. Fonte: BH Map
(bhmap.pbh.gov.br)
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3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO

O objeto desta análise trata-se de projeto de nova edificação de uso residencial unifamiliar. A
edificação de 390,86m² de área construída distribuída em dois pavimentos, terá sala de estar,
jantar, cozinha, varanda coberta, área de piscina e 4 vagas de garagem no primeiro pavimento, e
3 quartos, closet, banheiro e escritório no segundo pavimento.

Figura 03: Planta de situação. Fonte: Enviado pelo requerente

Figura 04: Planta do subsolo. Fonte: Enviado pelo requerente

Figura 05: Planta do primeiro nível. Fonte: Enviado pelo requerente
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Figura 06: Planta do segundo nível. Fonte: Enviado pelo requerente

Figura 07: Diagrama de cobertura. Fonte: Enviado pelo requerente

Figura 08: Corte longitudinal. Fonte: Enviado pelo requerente
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Figuras 09 e 10: Cortes transversais BB e CC. Fonte: Enviado pelo requerente

Figuras 11 e 12: Corte transversal DD e Fachada frontal. Fonte: Enviado pelo requerente

Figura 13: Gradil. Fonte: Enviado pelo requerente
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4 – ANÁLISE

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

Afastamento de fundos mínimo de 1,5m: o projeto conta com afastamento de fundos
variável entre 10,74 e 12,49 metros.

Garantir permeabilidade visual em todo fechamento frontal: foi proposto um gradil com
permeabilidade total em perfil metálico ripado .

Altura máxima para novas edificações de 9 metros: a edificação está totalmente
inserida dentro do limite de altura máxima.

Vedado o uso de bandeja: não foi utilizado este tipo de solução arquitetônica.

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

Afastamento lateral - implantar as novas edificações com mínimo de 1,5m, caso a
edificação vizinha tenha afastamento lateral: parte da edificação não possui
afastamento, em trecho que a edificação vizinha está distante da divisa.

Em levantamento junto à SUREG, esta flexibilização faz-se necessária pois uma das edificações
vizinhas não possui baixa. Em diálogo com a Comissão de Interface, os órgãos envolvidos nesta
análise concluíram que do ponto de vista da proteção do patrimônio cultural não há necessidade
de vinculação à baixa de edificações vizinhas para esta análise, sendo portanto a situação real do
local suficiente para condicionar o atendimento a esta diretriz, que foi criada visando garantir
melhor tratamento da paisagem dos Conjuntos protegidos.

A partir desta análise, a equipe técnica da DPCA levantou outros casos semelhantes, de novas
edificações e regularizações de imóveis inseridos em conjuntos protegidos que atendem a todas
as diretrizes exceto a de afastamento lateral condicionado à situação do imóvel vizinho.
Esta é uma diretriz que atualmente pode ser flexibilizada exclusivamente pelo CDPCM. Outros
exemplos de casos semelhantes, que aguardam na fila para análise deste Conselho
exclusivamente para solicitação de flexibilização desta diretriz de afastamentos laterais, são:

Rua São Gotardo, 464
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Rua Mariana, 620

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise do material apresentado, esta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo
Público entende que o projeto de nova edificação é passível de aprovação, com flexibilização da
diretriz de afastamentos laterais condicionados aos afastamentos praticados pelo imóvel
vizinho, visto que sua implantação não representa impacto significativo no Conjunto Urbano
protegido, e portanto sem a necessidade de pagamento de medida compensatória.

Considerando a importância de garantir celeridade nos processos de análise pela DPCA,
considerando também a extensa lista de processos que aguardam análise deste Conselho e
considerando a competência técnica da equipe desta Diretoria, propomos a criação de uma
nova deliberação, que permita a análise e eventual flexibilização desta diretriz, quando não
represente impacto significativo ao Conjunto em que se insere, pela equipe técnica da
DPCA, sem necessidade de submissão destes casos ao CDPCM, conforme texto sugerido a
seguir:

“Análise e deliberação sobre proposta de concessão de autorização à Diretoria de Patrimônio e
Arquivo Público - DPCA para flexibilização de diretrizes relativas ao afastamento lateral
condicionado ao afastamento praticado pelas edificações vizinhas para projetos de nova
edificação e levantamentos, nos casos em que considerar pertinente.”

Tendo em vista o exposto, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2022

Luiza Alana Fontes Moraes Silveira de Souza
Arquiteta Urbanista

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA
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