
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE AO LEVANTAMENTO
TOTAL DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AVENIDA GUARATAN, 1025 (ZONA
FISCAL 150, QUARTEIRÃO 374, LOTE 004), BAIRRO CALAFATE,
PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRRO PRADO CALAFATE.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de levantamento total de imóvel situado na Avenida Guaratan, 1025, Bairro Calafate,
inserido no Conjunto Urbano Bairro Prado Calafate, conjunto aprovado pelo Conselho Deliberativo
do Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-BH, pela Deliberação 108/2011. Por estar inserido
neste Conjunto, deve atender às seguintes diretrizes  especiais definidas pelo CDPCM-BH:

1) Afastamento frontal ajardinado;
2) Garantir permeabilidade visual (Deliberação 027/2021);
3) Altimetria máxima permitida de 14 metros;
4) Executar tratamento das fachadas laterais e posteriores (Deliberação 108/2011); de proteção
do conjunto: “Para os lotes localizados na faixa altimétrica de 14 metros deverá ser executado
tratamento das fachadas laterais e posteriores das edificações, com o intuito de promover a
qualificação  da paisagem urbana da encosta voltada para a linha férrea”;
5) Vedado o uso de bandeja;
6) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% de índice
de refletividade e serem incolores.

O terreno possui 360 m² de área, com 22,09 metros de frente para a Avenida Guaratan, com
edificação residencial multifamiliar, com 03 unidades que somam 319,98 m² de área construída.
Os três blocos apresentam nível térreo e a casa 03, que está construída junto ao alinhamento,
possui segundo pavimento.

O imovel não atende às diretrizes de afastamento frontal ajardinado, permeabilidade visual e
tratamento das fachadas. De acordo com o desenho técnico apresentado, a diretriz de limite
altimétrico de 14 metros está sendo atendida.

Figura 11: Foto da fachada frontal da edificação da Avenida Guaratan. Fonte: PBH - SIURBE
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2 – ANÁLISE E VOTO

As diretrizes para o perímetro do conjunto urbano considerou a existência de distintas ambiências
nos bairros Prado e Calafate e em especial ao longo da Rua Platina, onde se encontra uma
sequência de casas protegidas. No entanto, a regularização em questão não possui grande
visibilidade na paisagem local, em especial da Rua Platina.

Assim acompanho entendimento da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, de que as
diretrizes não atendidas não causam impactos adicionais ao conjunto protegido, manifestando-me
favorável à aprovação, não cabendo aplicação de medida compensatória.

No entanto, com relação ao afastamento frontal ajardinado, o artigo 202 da Lei 11.181/19, § 1º diz
que: “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”. Considerando-se a casa 3 está construída no
alinhamento frontal, bem a qualificação do espaço urbano pelo ajardinamento do passeio,
manifesto-me favoravelmente pela dispensa do afastamento frontal ajardinado, com as seguintes
condições:

1- Que não sejam construídas e aprovadas novas edificações no afastamento frontal, além das
existentes no presente levantamento total;
2- Que sejam mantidas as áreas permeáveis existentes no afastamento frontal e no passeio;
3- Que o gradil para os portões de pedestre e veículos no afastamento frontal sejam substituídos
por fechamento com permeabilidade visual para garantir a visualização dos jardins existentes no
afastamento frontal;
4- Que seja apresentada proposta para permitir que o passeio tenha a faixa livre de pedestre,
sem elementos que obstruam a circulação. Mesmo não configurando diretriz expressa de
proteção do patrimônio, a Deliberação do Conjunto intenciona a necessidade de priorizar a
fruição da paisagem urbana e a circulação dos pedestres nos espaços  públicos do conjunto.

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

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2023.

Izabel Dias de Oliveira Melo
Arquiteta-urbanista

Conselheira do CDPCM-BH
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