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PARECER TÉCNICO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOTAL DE EDIFICAÇÃO SITUADA NA 

RUA JEQUERI, 126, LAGOINHA (ZONA FISCAL 106, QUARTEIRÃO 027A, LOTE 002), 

PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRROS LAGOINHA, BONFIM E CARLOS 

PRATES 

 
1-       CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em 15/03/2022 foi encaminhada à DPCA via procedimento de interface-SUREG, o ticket 

31.00034582/2022-60, referente ao processo de regularização com pedido de flexibilização de 

diretrizes, da edificação existente na Rua Jequeri, 126, Bairro Lagoinha (Zona fiscal 106, quarteirão 

027A, lote 002) sem interesse de proteção específico, inserido no Conjunto Urbano Bairros 

Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates. 
 

Figura 01: Localização do imóvel. Fonte: BH Map - Visualizador (pbh.gov.br) 

 

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 edificação de uso residencial multifamiliar com seis pavimentos. 

Não há comprovação de data da construção, porém através de pesquisas nas bases de dados 

municipais pudemos aferir que a edificação tenha sido construída entre 2015 e 2016. 

 

A proteção do Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates foi formalizada pela 

deliberação 193/2016 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. A 

edificação foi construída, portanto pouco antes ou durante o período de aprovação do Conjunto. 

Diante da impossibilidade de afirmar que a edificação tenha sido concluída antes desta deliberação, 

justifica-se a análise para regularização apresentada neste relatório. 

 

Através das imagens acima, podemos observar que a edificação sofreu poucas modificações entre 
2018 e 2022, mas houve intervenção no muro frontal, que antes não possuía acabamento, 
encontrava-se em tijolo, e hoje encontra-se em reboco de cimento. 
 

A fachada principal, pouco alterada desde 2018, é revestida em cerâmica nas cores branca e verde. 

 

As fachadas laterais e de fundos não possuem revestimento e também se encontram finalizadas 
em reboco de cimento. Um trecho das fachadas laterais e de fundo, no primeiro pavimento, 
encontra-se em tijolo, sem reboco. Nota-se que muitas das aberturas existentes não receberam 
esquadrias ou fechamentos. 

 

Figura 03: Fachada do imóvel em 2022. Fonte: enviado pelo requerente 
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O imóvel possui 18,36 metros de altura, superando em 8,36 metros o limite altimétrico 
estabelecido para o local. 

 
 

 
Figura 04: Corte transversal da edificação, com linha que indica o limite altimétrico estabelecido para o local. 

Fonte: enviado pelo requerente 
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Figura 05: Corte longitudinal da edificação, com linha que indica o limite altimétrico estabelecido para o local. 
Fonte: enviado pelo requerente 

A DPCA solicitou que o requerente apresentasse propostas para adequação às diretrizes de 
permeabilidade do fechamento frontal e tratamento de fachadas, solicitações estas que foram 
atendidas. Para a fachada frontal, propõe-se a manutenção do acabamento em cerâmica nas cores 
branca e verde, e a instalação de esquadrias em alumínio e fechamentos em vidro. Para as 
fachadas laterais e de fundo, também foi proposta a conclusão de instalação de esquadrias em 
alumínio e vidro, e as paredes devem receber pintura sobre reboco nas cores branca e verde. 

 

 

Figura 06: Fachada frontal. Fonte: enviado pelo requerente 
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Figura 07: Fachada posterior. Fonte: enviado pelo requerente 
 
 

 
 

Figuras 08 e 09: Fachadas laterais. Fonte: enviado pelo requerente 
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Buscando atender à diretriz de permeabilidade do fechamento frontal, foi proposto gradil e portões 
em metalon cilíndrico a serem instalados na posição vertical, com espessura de 3cm e espaçamento 
de 12 cm entre barras. 

 

 

Figura 10: Fechamento frontal. Fonte: Google Street View 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Planta de situação. 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 lateral: implantar as novas edificações com mínimo de 1,5m, caso a 

edificação vizinha tenha afastamento lateral Implantar as novas edificações ou as 

modificações das construções existentes sem afastamento lateral, até a altura na 

divisa praticada pelo vizinho, caso todas as edificações contíguas não tenham 

afastamento frontal e lateral. A edificação possui afastamentos laterais de 592 cm e 240 

cm. 

 
Diretriz especial de projeto: Vedado o uso de bandeja. 

 
Executar tratamento de fachadas. A edificação encontra-se sem acabamento em três de 

suas fachadas, mas foi apresentada proposta de adequação de todas elas. 

 
Fechamento frontal: Garantir permeabilidade visual em todo fechamento frontal, não 

sendo admitida a utilização de fechamento em vidro. Elemento sem permeabilidade 

visual só será permitido para contenção de terreno natural ou com altura máxima de 

80 cm. Atualmente a edificação não atende a esta diretriz, porém foi apresentada solução 

para adequação satisfatória. 

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

local: 

 
Afastamento de fundos: Implantar as novas edificações ou as modificações das 

construções existentes com mínimo de 1,5 m. No primeiro e segundo pavimentos a 

edificação está construída sem afastamento de fundos. 

 
Altura máxima: Altimetria máxima para novas edificações de 10 metros. A edificação 

possui altura máxima de 18,36 metros. 
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5 – CONCLUSÃO 

 
Levando em consideração que a edificação foi construída pouco antes ou durante o período de 

aprovação do Conjunto, formalizado pela deliberação 193/2016 do Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, acompanhamos o entendimento da Diretoria de Patrimônio 

Cultural e Arquivo Público, de que a regularização é passível de aprovação, com flexibilização do 

parâmetro de altimetria máxima e de afastamento de fundos, sem a necessidade de pagamento 

de medida compensatória.  

Belo Horizonte, 20 de junho de 2022  

 

 
Iocanan Pinheiro de Araujo Moreira 

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho 

Conselheiro – CREA-MG 

CREA-MG 23701/D 
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