RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE ÀO PROJETO DE GRADIL PARA TERRENO SITUADO NÀ
RUA POUSO ALEGRE, 1727, INSERIDO NO PERÍMETRO DO CONJUNTO URBANO DO BAIRRO
SANTA TEREZA, E LINDEIRO A BEM CULTURAL TOMBADO.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 04/03/2021, atendendo a demanda da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,
Patrimônio Histórico e Cultural/MPMG, relativa ao bem tombado situado à Rua Pouso Alegre, 1737, a
DPCA realizou vistoria ao local para averiguar os possíveis danos ocasionados pela demolição licenciada
dos imóveis vizinhos à edificação.
Na referida vistoria, para além das questões demandadas pelo MPMG, a DPCA constatou uma
irregularidade na construção do gradil que fechava o terreno vizinho ao bem cultural, onde se situavam as
edificações demolidas regularmente (Rua Pouso Alegre, 1727). Este fato foi relatado no Ofício de
resposta DPCA/PGM - nº102/2021, de 05/03/2021, sendo informado que os responsáveis deveriam
contatar a Diretoria para maiores orientações sobre o procedimento para adequação do gradil.
Em 26/08/2021 foi aberto na DPCA o protocolo 0337/2021, em nome da UNIMED Belo Horizonte
Cooperativa de Trabalho Médico, contendo projeto para o gradil do terreno em questão, situado na
esquina das Ruas Pouso Alegre e Elói Mendes (Lote 020, Quarteirão 122, Zona Fiscal 130, Rua Pouso
Alegre, 1727).
Em resposta a DPCA indicou pendências de projeto, solicitando memória de cálculo que indicasse
o atendimento ao mínimo exigido para permeabilidade visual.
Em 30/11/2021 os interessados impetraram recurso, solicitando o acatamento do projeto de
reformulação do gradil, o qual não atendia às últimas normativas do Conselho.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos este Relatório Técnico à análise e deliberação do
CDPCM-BH.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO
O terreno conformado pelo Lote 020, do Quarteirão 122, Zona Fiscal 130 está inserido no
perímetro do Conjunto Urbano do Bairro Santa Tereza, protegido pelo CDPCM-BH conforme Deliberação
019/2015. Além disso, ele é lindeiro ao bem cultural tombado situado à Rua Pouso Alegre, 1737.

Imóvel da Rua
Alegre, 1727
Bem tombado

Pouso

Acima: vista área do Google
(2022) com indicação do terreno
circundado pelo gradil irregular
(L. 020, Q. 122, ZF 130).
Ao lado: BHMap com indicação
do terreno em questão, lindeiro
ao bem cultural tombado da Rua
Pouso Alegre, 1737.
Em hachura o limite do Conjunto
Urbano

No que se refere às diretrizes para fechamento frontal de terrenos inseridos no perímetro do
Conjunto Urbano do Bairro Santa Tereza, destacamos o seguinte:

Deliberação 027/2021, de 07/04/2021:
- Na Área de Entorno da Serra do Curral e nos Conjuntos Urbanos Protegidos, sempre que
houver exigência de permeabilidade visual da vedação, a exigência será considerada
atendida quando:
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a. Realizada com elementos de vedação para fechamento de terrenos que não constituam
barreiras visuais que obstruam a relação destes com o logradouro.
b. No mínimo 70% (setenta por cento) do fechamento frontal do terreno for feito com
elementos em trama, vazados ou transparentes.
c. Nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transparentes corresponderem a 80%
(oitenta por cento) da área em que forem instaladas.
As soluções de vedação previstas acima poderão conter mureta de até 0,80m (oitenta
centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal, para contenção do
terreno.
Nos conjuntos urbanos Bairro Santa Tereza, Floresta, Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos
Prates não é facultada a utilização de elementos transparentes sendo obrigatória a utilização
de elementos vazados ou em tramas.
Ficam revogadas todas as disposições deliberadas anteriormente pelo CDPCM-BH, que
estabeleçam parâmetros contrários aos acima elencados, sejam deliberações que disponham
integralmente sobre o tema ou itens esparsos em outras deliberações que versem e
estabeleçam critérios para o mesmo assunto.

3 – O PROJETO DE NOVO GRADIL
O gradil existente no terreno à Rua Pouso Alegre, 1727, possui base e pilares em blocos de
concreto com pintura cinza, sem reboco, entremeados por vidro laminado (#8mm) com película leitosa
branca, sem permeabilidade visual. A altura do gradil é de 2,44m. Na região final da face voltada para a
Rua Elói Mendes, o fechamento frontal se torna um muro alto de bloco de concreto, sem o vidro.

Vista do gradil existente, na esquina das ruas Pouso
Alegre e Elói Mendes. Fonte: DPCA. Data: 03/2021

Vista do gradil ao longo da Rua Elói Mendes. Fonte:
DPCA. Data: 03/2021
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.

Vita do gradil a partir da Rua Pouso Alegre, em frente ao bem cultural tombado (nº1737). Fonte: DPCA. Data:
04/2022

Vista do gradil na esquina das ruas Pouso Alegre e Elói
Mendes. Fonte: DPCA. Data: 04/2022

Vista do gradil ao longo da Rua Elói Mendes. Fonte:
DPCA. Data: 04/2022
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O projeto de gradil apresentado no protocolo online 0337/2021 propõe a substituição do vidro, e
do portão de veículos, por grade metálica vazada, mantendo as demais estruturas de bloco de concreto.
A porção em muro alto, ao final do terreno na face voltada para a Rua Elói Mendes, não foi contemplada
no projeto apresentado. Contudo, cabe esclarecer que esta porção já se encontra fora do Conjunto
Urbano, cujos limites passam pelo interior da quadra, não estando submetida às deliberações do CDPCMBH.

Imagem do BHMap:
Sobreposição
da
vista
aérea com a mancha do
Conjunto Urbano, indicando
que a porção com o muro
alto em alvenaria situa-se
fora dos limites da área
protegida.

Acima e ao lado: projeto de gradil
apresentado
no
protocolo
online
0337/2021.
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Este projeto de gradil não atende à Deliberação nº 027/2021 do CDPCM-BH, que trata da definição de
permeabilidade visual para gradis inseridos no perímetro dos conjuntos urbanos protegidos.
Nota-se, particularmente, que a proposta não alcança o mínimo de 70% do fechamento frontal do terreno
com elementos vazados, chegando estes a apenas 55% (ver cálculo na imagem abaixo). Além disso, a
mureta baixa de alvenaria não tem sua altura limitada a 0,80m ao longo de toda a extensão do
fechamento frontal.

Memória de cálculo da
permeabilidade visual
do gradil existente,
desconsiderando a
porção em muro alto.
Fonte: material
protocolizado na DPCA

Contudo, cabe destacar que o projeto apresentado não destoa do que havia sido previsto como diretriz
para gradil no Conjunto Urbano do Bairro Santa Tereza, conforme a Deliberação 019/2015. Afinal, o
projeto adota uma solução com mureta baixa e grades superiores, espaçadas por pilares de alvenaria:

Deliberação nº 019/2015, de 04/03/2015:
- No fechamento frontal dos lotes edificados só serão admitidos elementos com
permeabilidade visual, que garantam a visibilidade a partir dos logradouros públicos.
Elementos sem permeabilidade visual só serão permitidos para contenção de terreno natural
ou com altura máxima de 80 cm;
- No fechamento frontal de edificações tombadas ou nos imóveis lindeiros a estas não
será admitida a utilização fechamento em vidro. Os novos gradis deverão adotar
solução com mureta baixa e grades superiores, espaçadas por pilaretes de alvenaria,
segundo tipologia recorrente no conjunto, mantendo-se a harmonia com os imóveis
vizinhos;
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Neste sentido a DPCA considera que o projeto apresentado, apesar de não atender à Deliberação
027/2021, não implica impactos visuais na ambiência do Conjunto Urbano, harmonizando-se com o que
havia sido previsto anteriormente para o bairro quando da proteção do Conjunto Urbano.
Caso

a

proposta seja aprovada

pelo

CDPCM-BH,

a DPCA

indica,

porém,

as

seguintes

adequações/orientações:
1) Que na esquina das ruas Pouso Alegre e Elói Mendes seja também prevista uma janela com
grade metálica para permeabilidade visual, conforme previsto ao longo do gradil;
2) Que o modelo de grade a ser utilizado adote um perfil mais esbelto, similar ao diâmetro da grade
existente no bem cultural lindeiro, de forma a conferir maior leveza visual ao conjunto. A DPCA
sugere ainda a pintura das novas grades em tom de grafite;

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A DPCA entende que o projeto de gradil apresentado no protocolo 0337/2021, com as orientações e
adequações contidas neste documento, não implica impacto visual ou descaracterização da ambiência do
Conjunto Urbano do Bairro Santa Tereza. Por esta razão entende-se também que não haveria, caso a
proposta seja aprovada, a necessidade de cobrança de medida compensatória.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos este Relatório Técnico à análise e deliberação do CDPCM-BH.

__________________________
Carolina Pereira Soares (BM 079542-2)
arquiteta/urbanista da DPCA

Belo Horizonte, 12/04/2022
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