RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM TERRENO SITUADO NA RUA
ÁLVARO FERREIRA CARDOSO (LOTE 003; QUARTEIRÃO 117; ZONA FISCAL 216 ), BAIRRO URUCUIA,
PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

► Em 11/05/2020 foi encaminhada à DPCA, via procedimento de interface-SUREG, a Convocação
321/2020, relativa ao processo nº 01-028186-20-41, de Licença para Movimentação e tráfego de terra,
entulho e material orgânico. Conforme mencionado no texto da Convocação, o respectivo projeto
arquitetônico já teria sido aprovado pela SUREG na modalidade Alvará na Hora (processo de edificação
nº 01-039409-19-62).

► Após análise, a DPCA constatou que o referido projeto arquitetônico aprovado não havia sido
analisado por esta Diretoria em procedimento de interface, e que ele não atendia aos parâmetros
estabelecidos pelo CDPCM-BH para o local. Neste sentido, a Convocação 321/2020 foi respondida
informando que o projeto arquitetônico deveria ser objeto de análise do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município - CDPCM/BH.
► Com base nesta informação, a SUREG constatou que o projeto arquitetônico não havia sido submetido
à interface com a DPCA por incongruências na sua Informação Básica, que não indicava a inserção do
lote na ADE da Serra do Curral, nem no Perímetro de Entorno do tombamento da Serra. Como se tratava
de solicitação de Alvará na Hora, a emissão do referido Alvará se deu antes da análise do projeto pela
SUREG.
► Nesse sentido, o Alvará de Construção foi suspenso e, em 19/06/2020, foi finalmente encaminhada à
DPCA a Convocação a 407/2020, relativa, agora, à aprovação do projeto arquitetônico.
► Como resposta, a DPCA enumerou uma série de adequações e complementações necessárias para a
submissão do projeto ao CDPCM-BH, as quais foram supridas na Convocação 407_2/2020, bem como
em trocas de e-mails com os empreendedores, em 10/09/2020, em 17/09/2020 e em 18/09/2020.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos o presente Relatório Técnico à análise e deliberação do
CDPCM-BH.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

O imóvel situado à Rua Álvaro Ferreira Cardoso (lote 003, quarteirão 117, zona fiscal 216), Bairro
Urucuia, está inserido no Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área atualmente
classificada como Apa02. Contudo, ao longo da elaboração deste Relatório Técnico, e recorrendo ao
histórico das análises do CDPCM-BH para o local, a DPCA constatou que a quadra em que se situa o
imóvel, bem como as vizinhas, foram objeto de uma alteração da diretriz do CDPCM-BH, que modificou

a classificação do local de Apa05 para Apa02.
Tal alteração ocorreu com a Deliberação nº120/2019, de 19/12/2019 (abaixo transcrita) e foi
motivada pela constatação de que o limite altimétrico de Apa05 (cota máxima 1015) inviabilizaria o
licenciamento de edificações - sem prévia anuência do CDPCM-BH - em uma série de quadras nesta
região do Bairro, devido ao perfil topográfico dos terrenos.
Neste sentido, levando em consideração alguns critérios (- o padrão de ocupação da área; uma média das alturas que seriam viabilizadas nas porções mais baixas das quadras; - a vizinhança
das quadras com Apa 02), optou-se pela alteração da classificação da Apa nestas quadras.

Deliberação n.º 120/2019
Análise e deliberação sobre solicitação de revisão das diretrizes especiais de projeto para quadras
CTM 1202623, 1202608, 1202589, 1202591, 1202610, 1100600, 1210923, 1102012, 1102141,
1104087, bairro Camargos, situadas no perímetro de entorno do tombamento da Serra do Curral.
- Deliberou pela revisão das diretrizes especiais de projeto das referidas quadras, tendo em vista
serem tocadas pela cota 1015, ou estarem próximas a esta, o que inviabilizaria edificação como
Apa 05. Neste sentido, estas quadras passaram a ser classificadas como Apa02, cuja altimetria
máxima permitida é restrita a 9,0 metros.

Tendo em vista que esta alteração na classificação da Apa ocorreu em data posterior à da
aprovação do projeto pela SUREG, na modalidade Alvará na Hora (cujo comunicado no SIASP foi emitido
em 10/04/2019), a DPCA entende que o projeto deva ser analisado pelo CDPCM-BH à luz das diretrizes
previstas para Apa05, vigentes quando da emissão do Alvará de Construção, atualmente suspenso.

2

Neste sentido, o projeto deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH:

1) Altura máxima da edificação restrita à cota altimétrica 1015, considerada como referência o levantamento
planialtimétrico da PRODABEL;
2) Taxa de Permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 20% (vinte por cento) à
estabelecida para o zoneamento. Neste caso, a Taxa de Permeabilidade mínima deve ser de 24% (ZAP);
3) Taxa de Ocupação máxima 20% (vinte por cento) inferior à estabelecida para o zoneamento. Neste caso,
a Taxa de Ocupação máxima deve ser de 80% (ZAP);

4) Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 3,0m (três
metros). E estruturas sob a laje de piso ou estruturas aparentes sob a laje de piso com no máximo 2,0m
(dois metros) de altura (as edificações que tiverem vedações de estruturas sob a laje de piso ou
estruturas aparentes devem conformar massa arbórea ou arbustiva no afastamento à frente da fachada
para harmonização, de forma a não deixar a base da edificação exposta). Esta massa arbórea ou
arbustiva deve utilizar espécies arbóreas nativas da Serra do Curral;
5) Elementos de vedação com permeabilidade visual nos seguintes termos: serão consideradas soluções de
vedação com permeabilidade visual aquelas em que 70% (setenta por cento) do fechamento frontal do
lote ou do conjunto de lotes sejam feitos com elementos transparentes ou dotados de espaços vazados
ou transparentes. Serão considerados para fins de atendimento ao critério as soluções em tramas nas
quais os elementos vazados ou transparentes correspondam a 80% (oitenta por cento) da área onde
forem instalados. Admite-se que as soluções de vedação contenham mureta de no máximo 0,80m (oitenta
centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal para contenção do terreno.
6) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze por cento)
de índice de refletividade e ser incolores.
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No alto à esquerda: diretriz atual do terreno, desde
19/12/2019.
No alto à direita: antiga diretriz do terreno, válida
quando da emissão do Alvará de Construção,
suspenso.
Ao lado: o lote 003, quarteirão 117, zona fiscal 216,
Bairro Urucuia, conforme Planta CP 257015M.

3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO

O terreno conformado pelo o lote 003, quarteirão 117, zona fiscal 216, Bairro Urucuia, soma
1046,5m2 de área.
Trata-se de projeto de nova edificação para uso residencial multifamiliar, que soma 2.066,87m2 de
área bruta. Cabe ressaltar, ainda, que o imóvel conta com 313,95 m² de área líquida adicional adquirida
com a compra de TDC (processo nº 01.147.469.13-79). Neste sentido, convém citarmos a Deliberação
nº062/2010 do CDPCM-BH, publicada no DOM em 26/05/2010, a qual restringe o uso de TDC aos casos
em que os parâmetros urbanísticos aplicados ao terreno proporcionem edificações com altura inferior à
altimetria máxima definida pelo Conselho:

Deliberação n.º 062 / 2010 (Publicada em 26/05/2010)
Atendendo ao disposto no Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei nº 7.165/96), arts. 60 a 64, pelo
Decreto n.º 9.616/98, que regulamenta o instrumento da Transferência do Direito de Construir, o
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CDPCM-BH, deliberou pela ratificação da diretriz que estabelece as áreas receptoras da UDTC
nos Conjuntos Urbanos Protegidos e nas ADEs de Interesse Cultural. Conforme mapeamento
cultural, as áreas receptoras caracterizam-se pelas definidas como Lei de Parcelamento, Uso
e Ocupação do Solo ou nos casos em que os parâmetros urbanísticos aplicados ao terreno
proporcionem edificações com altura inferior à altimetria máxima definida pelo CDPCM-BH.

Ainda sobre o projeto, convém citarmos um recurso interposto pelos requerentes à SUREG, contra
a suspensão de Alvará de Construção, segundo o qual a Informação Básica de Edificações, que não
indicava a inserção do terreno na ADE Serra do Curral, ou no perímetro de entorno do tombamento da
Serra “(...) permeou toda a tomada de decisão, tanto com relação à aquisição do terreno em si, como no
estudo de viabilidade do mesmo”. Ainda segundo o recurso, “(...) o empreendimento encontra-se
garantido pela Caixa Econômica Federal através do programa Minha Casa Minha Vida e grande parte das
unidades já foram vendidas”.
Cabe ressaltar também que, segundo os interessados, as obras já foram iniciadas e se encontram
na etapa de execução de alvenaria estrutural do segundo pavimento.
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Imagens da situação atual das obras no local,
conforme imagens fornecidas pela RT.
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O edifício se desenvolve em 5 pavimentos, assim distribuídos:

► 1º Pavimento: Estacionamento e três unidades residenciais, sendo uma delas adaptada para P.M.R.
(Nível 1008.128);
► 2º Pavimento: Oito unidades residenciais, sendo seis delas com área privativa descoberta (Nível
1011.028);
► 3º e 4º Pavimentos: Oito unidades residenciais cada (Níveis 1013.728 e 1016.428);
► 5º Pavimento: Quatro unidades residenciais com área privativa externa (Nível 1019.128);
► Barrilete (1021.828) e caixa d’água (Nível 1023.328);

Como revestimentos de fachadas estão previstos:
- Esquadrias de alumínio com
vidro liso (transmissão luminosa
85% reflexão luminosa 8%);
- Pintura em textura grafiato nas
cores cinza escuro, cinza claro
e cinza médio.

Desenho técnico da Fachada
Frontal

4 – ANÁLISE
Após as pendências comunicadas pela DPCA em resposta à Convocação 407/2020, os requerentes
fizeram um esforço de reformulação do projeto arquitetônico de forma a contemplar alguns parâmetros
definidos pelo CDPCM-BH.
Neste sentido, o projeto atende ao seguinte:
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► Taxa de permeabilidade sobre o terreno natural de 26,68% (equivalente a 279,18m2), excedendo,
assim, em 2,68%, ou 28 m2, o mínimo exigido;
► Gradil com permeabilidade visual;
► Taxa de Ocupação de 46,34%;
► Altura limite para taludes de corte e aterro.

O único parâmetro não atendido pelo projeto é o limite de altura da edificação, restrito à cota altimétrica
1015 (Levantamento da PRODABEL). A nova edificação ultrapassa esse limite de altura em 10,57 metros,
em seu ponto crítico (caixa d’água).

Corte BB
A linha vermelha
demarca o limite
aproximado de
altura para a Cota
1015 (Apa 05).
A linha preta,
próxima a ela, indica
o limite de altura de
9,0 metros
(referência Apa02,
utilizada no início da
análise do projeto
pela DPCA)

No que se refere ao perfil de ocupação do entorno imediato, trata-se de área com gabarito
predominantemente horizontalizado.
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Vista aérea com
destaque para o
terreno da nova
edificação.
Fonte: Google,
2020

Vista da Rua Álvaro
Ferreira Cardoso,
próximo à esquina com
a Rua Ulisses Surette

.
Com relação aos possíveis impactos nas visadas do perfil montanhoso da Serra, as fotos e fotoinserções apresentadas sugerem que a nova edificação geraria interferências em algumas destas vistas.
Sobre este aspecto cabe mencionar que, numa perspectiva mais local, mesmo as porções da
edificação que atendem ao limite altimétrico previsto para a Apa 05 (cota 1015, ou mesmo os 9,0 metros
previstos para Apa02) já acarretam alguma interferência na visualização da Serra (foto-inserções 1 e 2).
Entendemos que isto se dê por conta da própria conformação topográfica da região, bem como pelo
gabarito edificado.
É numa perspectiva mais afastada que a interferência, esta sim devida à extrapolação da
altimetria, se torna mais evidente (Foto-inserção 4).
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Foto-inserção 1

Foto feita a partir da Rua Augusto Muniz, à
altura do número 1001, olhando em direção ao
terreno, com a Serra do Curral aos fundos

Foto-inserção feita a partir do mesmo ângulo
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Foto-inserção 2

Foto feita a partir da Rua Álvaro Ferreira Cardoso, à
altura do número 515, olhando em direção ao terreno,
com a Serra do Curral aos fundos

Foto-inserção feita a partir do mesmo ângulo
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.Foto-inserção 3

Foto feita a partir da Rua Adolfo Ciolleti, à altura do
número 925A, olhando em direção ao terreno, com a
Serra do Curral aos fundos

Foto-inserção feita a partir do mesmo ângulo
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Foto-inserção 4

Foto feita a partir da Rua Adolfo Ciolleti, equina com
Rua Volta Redonda, olhando em direção ao terreno,
com a Serra do Curral aos fundos

Foto-inserção feita a partir do mesmo ângulo
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pese a inegável importância social do empreendimento cabe, neste Relatório Técnico da DPCA,
apontar os possíveis impactos da nova edificação sobre a visibilidade do perfil montanhoso da Serra do
Curral. Sob este aspecto, e apesar de o projeto cumprir todas as demais diretrizes do CDPCM-BH para o
local, as foto-inserções - particularmente aquela em uma perspectiva mais afastada - indicam que o
volume extrapolado implica algumas interferências na visualização da Serra.
Assim, nos atendo a um ponto de vista técnico da preservação patrimonial, entendemos que uma redução
da altura final do imóvel amenizaria consideravelmente seus impactos na visibilidade da Serra (Fotoinserção 4). Dessa forma, a DPCA considera ser necessária uma reformulação da proposta arquitetônica,
reduzindo a altimetria final da edificação, ainda que não atenda ao limite estabelecido pelo Conselho, de
forma a minimizar seus impactos sobre a Serra do Curral numa perspectiva mais afastada e regional.
Ao longo deste Relatório também mencionamos a situação atual do empreendimento: uma construção já
iniciada, com financiamento da Caixa pelo programa MCMV, que comprou TDC, e que possui unidades
residenciais já vendidas. Além disso, conforme defesa elaborada pelos requerentes, contra a suspensão
do alvará de Construção, o projeto se baseou em uma Ibed que apresentava incongruências e teve
aprovação na modalidade Alvará na Hora. Tudo isso torna o empreendimento um caso a ser analisado
pelo CDPCM-BH em toda a sua complexidade.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos o presente Relatório Técnico à análise do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 22/09/2020

Carolina Pereira Soares (79542-2)
Arquiteta e urbanista da DPCA/FMC
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