RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE AO RECURSO À DELIBERAÇÃO DO CDPCM-BH SOBRE 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 a Convocação 321/2020, relativa a processo 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 projeto arquitetônico não havia sido analisado por esta Diretoria
em procedimento de interface, e não atendia aos parâmetros estabelecidos pelo CDPCM-BH para o local.
► Com base nesta informação, a SUREG constatou incongruências na Informação Básica de Edificações
do terreno, a qual não indicava a inserção do lote no Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do
Curral.
► O Alvará de Construção foi então suspenso e, em 19/06/2020,foi encaminhada à DPCA a Convocação
407/2020, relativa ao projeto arquitetônico do empreendimento.
► Em 30/09/2020 o projeto foi submetido à análise do CDPCM-BH, sendo exarada a Deliberação nº
074/2020, publicada no DOM em 10/10/2020, e abaixo citada:
Deliberação n.º 074/2020 Análise e deliberação sobre licenciamento de projeto arquitetônico para
a Rua Álvaro Ferreira Cardoso (lote 003, quarteirão 117, zona fiscal 216) - Bairro Urucuia, em
terreno inserido no perímetro de entorno do tombamento da Serra do Curral. Relatoria: Rosiele
Fraga Nogueira da Matta;
- Deliberou pela aprovação do parecer da Conselheira relatora, que aprova a flexibilização
altimétrica de maneira que permita a finalização do 1º, 2º, 3º e 4º pavimentos, acrescido do volume
da caixa d’água (com uma solução projetual de menor altimetria para o reservatório). A
Conselheira destaca, também, que, nessa proposta, o projeto estaria obrigado a continuar
cumprindo os demais parâmetros do Conjunto Urbano da Serra do Curral.

► Em 21/10/2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação 407/2020-4, contendo recurso à Deliberação
do CDPCM-BH.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos este Relatório Técnico, bem como a documentação relativa ao
caso, à análise e deliberação do CDPCM-BH.

2 – O PROJETO ANALISADO PELO CDPCM-BH
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, à época da aprovação do projeto pela SUREG - na modalidade Alvará
na Hora (comunicado no SIASP emitido em 10/04/2019) - a quadra em questão estava classificada como
Apa05 pelo CDPCM-BH. A alteração da sua classificação ocorreu em 19/12/2019, ocasião em que

houve uma revisão das diretrizes estabelecidas para o local e para seu entorno imediato
(Deliberação nº120/2019). Tendo em vista este histórico, o projeto foi analisado pelo CDPCM-BH
tomando, por referência, as diretrizes definidas à época de sua aprovação pela SUREG (Apa05).
Esta alteração não acarretou muitas implicações para o caso em questão, uma vez que o projeto
atendia a todos os parâmetros previstos para Apa02 (que são mais restritivos) à exceção da altura
máxima da edificação. No que se refere a esta última, tanto Apa05 quanto Apa02 implicam
aproximadamente a mesma restrição ao projeto (o comprometimento do terceiro pavimento em diante),
conforme imagens abaixo:

Corte da edificação
Limite - Apa02
Limite Apa05

No que se refere às diretrizes de ocupação definidas pelo CDPCM-BH, o projeto apresentava:
→ Taxa de permeabilidade sobre o terreno natural de 26,68% (equivalente a 279,18m2), cumprindo o
mínimo de 24% exigido pelo CDPCM-BH e excedendo-o;
→ Taxa de Ocupação de 46,34%, bem inferior ao máximo de 80% permitido pelo CDPCM-BH;

2

→ Limite de altura para cortes e aterros dentro do limite máximo de 3,0 metros;
→ Gradil com permeabilidade visual;
Contudo o projeto extrapolava, em 10,57 metros o limite altimétrico restrito à Cota 1015 em seu
ponto crítico (caixa d’água).
O edifício se desenvolveria 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);

O empreendimento prevê o uso de 20% de TDC, contando com 313,95 m² de área líquida
adicional já adquirida no processo nº01.147.469.13-79. 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
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.

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.
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3 – O RECURSO À DELIBERAÇÃO 074/2020 DO CDPCM-BH

3.1 – INFORMAÇÕES GERAIS

Conforme informado no Relatório Técnico apresentado pela DPCA, à época da primeira análise do
projeto pelo Conselho, o lote inseria-se no Perímetro de Entorno do Tombamento da Serra do Curral,
informação esta que estava ausente da Ibed que norteou o empreendimento.
Segundo o recurso encaminhado à DPCA em 21/10/2020, via Convocação 407/2020-4, assim que
obtiveram o Alvará de Construção, os empreendedores realizaram o RI – Registro de Incorporação do
empreendimento, e assinaram contrato junto à Caixa Econômica Federal, na modalidade de
financiamento do programa Minha Casa Minha Vida.
Ainda segundo o recurso, a venda das unidades residenciais já foi iniciada e 28, das 31 unidades,
já foram negociadas com clientes através da Caixa ou em compras diretas. Dentre estas estão incluídas 4
unidades localizadas no 5º pavimento (andar este que foi impedido de ser executado pela Deliberação nº
074/2020 do CDPCM-BH).
Conforme já mencionado no relatório anterior da DPCA, as obras já foram iniciadas estando, à
época, na etapa de execução de alvenaria estrutural do segundo pavimento.
O recurso ressalta ainda que, após a primeira interface com esta Diretoria (Convocação
407/2020), os interessados se mobilizaram para promover uma série de adequações ao projeto, com
vistas a atender aos parâmetros definidos pelo CDPCM-BH: - adequação do gradil, dos cortes no terreno,
atendimento à taxa de permeabilidade mínima e adequação do índice de refletividade dos vidros. O único
parâmetro que restou pendente foi a altura máxima da edificação.

3.1 – O PLEITO

Na Deliberação 074/2020, relativa à análise do projeto pelo CDPCM-BH, este aprovou “(...) a
flexibilização altimétrica de maneira que permita a finalização do 1º, 2º, 3º e 4º pavimentos, acrescido do
volume da caixa d’água (com uma solução projetual de menor altimetria para o reservatório) (...)”.
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Altura final aproximada da
proposta flexibilizada pelo
CDPCM, à qual se somaria o
volume da caixa d’água (com
solução de menor altimetria
para o reservatório)

No recurso impetrado, os requerentes solicitam a manutenção do quinto pavimento - que já
contaria com suas 4 unidades residenciais negociadas - prevendo a eliminação do volume da caixa
d’água. Serão utilizados, em substituição, reservatórios do tipo tanque, apoiados diretamente sobre a laje
do 5º pavimento, com bombas de pressurização e o reforço estrutural desta laje.
Esse cenário implicaria uma extrapolação altimétrica de 7,12 metros relativos à Apa05 (no projeto
anterior, esse valor era 10,57 metros, contando com o volume da caixa d’água). Caso os interessados
seguissem o previsto na Deliberação nº 074/2020 do CDPCM-BH, o valor altimétrico extrapolado seria de
5,48 metros (até o coroamento em saliência do quarto pavimento) além de um novo volume da caixa
d’água ampliando esse valor.

Acima, à esquerda, maquete eletrônica da edificação proposta no recurso, com a eliminação do volume da caixa
d’água. Acima, à direita, a solução encontrada para os novos reservatórios.
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Para justificar a nova proposta volumétrica apresentada no recurso – manutenção do quinto
pavimento e eliminação do volume da caixa-d’água - os interessados realizaram um novo estudo de fotoinserções, mais minucioso, a partir de hastes de aço de 12,0 metros de altura colocadas dentro da
alvenaria do terceiro pavimento. Isso, segundo os requerentes, permitiu uma simulação mais fiel da altura
final da edificação, viabilizando a sua visualização, de forma mais precisa, no entorno imediato.

Imagem da construção com as hastes simulando a altura final da edificação. Fonte: material fornecido pelos
interessados

Neste novo estudo de visibilidade que compõe o recurso, nota-se que o volume arquitetônico
implica impactos visuais significativamente inferiores àqueles indicados nas foto-inserções feitas para a
análise anterior do CDPCM-BH. Isso é particularmente perceptível na visada tomada a partir da esquina
das Ruas Adolfo Cioletti com Rua Volta Redonda (foto-inserção 3 neste relatório).
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Foto-inserção 1:
Ao lado: foto da Rua Augusto
Muniz, à altura do nº 1001.
Abaixo: foto-inserção da
edificação.

.
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Foto-inserção 2:
Ao lado: foto da Rua Adolfo
Cioletti, à altura do nº 895A.
Abaixo:
foto-inserção
edificação.

da

.
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Foto-inserção 3:
Ao lado: Rua Adolfo Cioletti, esquina
com Rua Volta Redonda.
Abaixo: Foto-inserção. Com a
revisão das visadas, a partir do
recurso das hastes de aço,
percebeu-se que a edificação não
seria visível.

.
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Foto-inserção a partir da Rua Adolfo Cioletti, esquina com Rua Volta Redonda, apresentada para a primeira
análise do projeto pelo CDPCM-BH. A imagem indicava um impacto visual significativamente superior, e que
foi revisto com a nova aferição feita com o recurso às hastes de aço.

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório técnico apresentou a nova proposta arquitetônica encaminhada no recurso à
Deliberação nº 074/2020 do CDPCM-BH, bem como o novo estudo de visibilidade realizado. Conforme
mencionado, as foto-inserções foram revistas pelos requerentes, indicando um impacto visual inferior ao
que havia sido anteriormente aventado, particularmente na visada feita a partir da Rua Adolfo Cioletti,
esquina com Rua Volta Redonda.
Neste sentido, a DPCA considera admissível o impacto visual gerado pelo empreendimento.
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 negociadas (dentre elas as quatro previstas no quinto pavimento). 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, 05/12/2020
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