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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NA 
RUA AMILCAR VIANNA MARTINS, S/N – BURITIS (LOTE 016; QUARTEIRÃO 082; ZONA 
FISCAL 171); INSERIDA NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA ADE SERRA DO CURRAL – 
SUBÁREA 02 – BOM SUCESSO/CERCADINHO. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em maio de 2020, esta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/DPCA recebeu, via 

Interface/SUREG, a convocação 377/2020-1, referente a projeto de nova edificação para a rua 

Amilcar Vianna Martins, s/nº - Buritis (lote 016; quarteirão 082; zona fiscal 171). Como o projeto 

não atende a altimetria deliberada pelo Conselho para a área, foram solicitadas adequações, 

apresentadas nas interfaces 377/2020_2, 377/2020_3, 377/2020_4, de setembro, outubro e 

dezembro/2020, respectivamente. 

A DPCA realizou também reunião com a RT responsável pela elaboração do projeto em 

novembro de 2020 de forma a esclarecer a necessidade e importância da adequação do projeto 

ao terreno, para que causasse pouco impacto na paisagem protegida. Apesar disso, o projeto ora 

apresentado sofreu poucas alterações e em relação ao primeiro projeto apresentado.  

O terreno pertence à APa01 e possui as seguintes diretrizes:  

- adaptação ao terreno natural;  

- elementos de vedação com permeabilidade visual;  

- taxa de permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 30% (trin-

ta por cento) à estabelecida para o zoneamento;  

- altura máxima da edificação de 7,5 metros;  

- taxa de ocupação máxima 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o zonea-

mento;  

- taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 

3,0m (três metros); 

- A massa arbórea ou arbustiva do afastamento frontal deve ser representada na planta de 

situação e utilizar espécies arbóreas nativas da Serra do Curral, em conformidade com o 

Anexo III da Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº003/2019, de 29 de junho de 2019.  
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Mapeamento cultural com destaque em vermelho para o lote em análise. A parte demarcada em tom mais escuro trata-se 

de APr - Fonte: Mapeamento cultural DPCA 

 
Vista áerea com destaque em vermelho para o lote em análise. Fonte: GoogleMaps 

 

Tendo em vista que o projeto apresentado não atende ao parâmetro de altimetria, encami-

nhamos para a análise do Conselho. 

  

2- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA  

 

O projeto prevê uma edificação residencial unifamiliar inserida em terreno com área de 

518,97m2, distribuída em dois pavimentos da seguinte forma: 
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- 1ºnível:garagem, sala de estar (de pé direito duplo), sala de jantar, área gourmet, piscina, co-

zinha/copa, despensa, lavabos, área de serviço; 

- 2ºnível:sala de tv e três suítes.  

O gradil proposto é em vidro e as fachadas serão em alvenaria com pintura acrílica e alguns 

trechos será revestida em porcelanato. É  previsto ajardinamento da calçada. 

O projeto não representa o paisagismo no afastamento frontal mas a DPCA entende que este 

deve utilizar espécies arbóreas nativas da Serra do Curral. 

O projeto atende à taxa de permeabilidade estabelecida pelo Conselho. A taxa de ocupação 

não é atendida mas a DPCA entende que tal parâmetro é passível de flexibilização. Na porção 

frontal da edificação o limite altimétrico é ultrapassado em cerca de 3 metros, conforme pode-se 

observar no corte BB. Na porção posterior, a edificação ultrapassa a altimetria estabelecida pelo 

Conselho em 5,95 metros. 

O terreno possui um declive acentuado, ficando a parte posterior do lote cerca de 6,0 metros 

abaixo do nível da rua. Ainda assim, e, contrariando as diretrizes do Conselho, o projeto elaborado 

é praticamente todo desenvolvido em nível com pavimento superior, conforme pode-se observar 

no corte apresentado. 

 

 

Corte BB. A linha vermelha é o trecho da edificação que ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho 
de 7,5 metros. Fonte: material fornecido pelo requerente 
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Um pequeno escalonamento na edificação ou até mesmo a implantação da edificação em um 

nível inferior ao da via, possibilitaria que a edificação não ultrapassasse tanto a altimetria 

estabelecida pelo Conselho. 

Em recurso anexado à convocação interface, o RT pede a flexibilização da altimetria tendo em 

vista que a rua Amilcar Viana Martins é composta de outras edificações com dois pavimentos. A 

DPCA buscou em acervo documentos e deliberações projetos aprovados nesta rua. 

De fato, houve projetos aprovados pela DPCA nesta via, todos atendendo ao limite altimétrico 

estabelecido pelo Conselho. Foi encontrado apenas um projeto submetido à análise do Conselho 

para o lote 023 e reprovado através da Deliberação a seguir: 

 

Deliberação n.º 027/2018 
Análise e deliberação sobre Projeto de nova edificação na Rua Amilcar Viana Martins (lote 023, 
quarteirão 082, seção 171) perímetro de entorno da ADE Serra do Curral - Subárea 2 Relatora: Iza-
bel Dias de Oliveira Melo 
Deliberou pela aprovação do parecer da relatora que reprova o projeto, sugerindo que seja revista a 
proposta considerando-se “a implantação escalonada da edificação na encosta, ou seja, acompa-
nhando o perfil natural do terreno” e ainda que a nova alternativa a ser reavaliada já incorpore a 
proposta de ajardinamento da calçada, conforme exigido na Deliberação 147/2003. 

 

As fotos inserções apresentadas permitem-nos inferir que a edificação se destacará na 

paisagem principalmente por se encontrar em via pouco ocupada. A DPCA entende que ainda 

que a edificação proposta atenda integralmente a altimetria estabelecida pelo Conselho, haverá 

impacto na paisagem da Serra. Contudo, uma proposta mais adequada de implantação 

minimizaria parte deste impacto e não abriria tantos precedentes para extrapolações de altimetria 

em via ainda pouco ocupada. 

 

 
Foto da situação atual. Fonte: Googlemaps 



 fl. 5 de 7 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

Simulação da edificação proposta. Fonte: imagem fornecida pelo requerente 

 

 

Simulação com a edificação proposta. Fonte: 
imagem fornecida pelo requerente 

Simulação com a edificação proposta. Fonte: 
imagem fornecida pelo requerente 

 

 

Simulação da edificação proposta. Fonte: imagem fornecida pelo requerente 
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Simulação da edificação proposta. Fonte: imagem fornecida pelo requerente 

  

Vista do terreno a partir da Rua Istria Ferraz. Fonte: 
imagem fornecida pelo requerente 

Simulação da edificação proposta. Fonte: imagem 
fornecida pelo requerente 

 

A DPCA constatou divergência entre o projeto apresentado e as foto inserções encaminhadas. 

Nas foto inserções é representado um volume na cobertura, aparentemente da caixa d´água, e no 

projeto apresentado a caixa d´água encontra-se encoberta na platibanda.  

 

 
Fachada frontal. Fonte: material fornecido pelo requerente 
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A edificação com a implantação que desconsidera o desnível do terreno, contraria a diretriz nº 

13 da Deliberação 147/2003, que define parâmetros para garantir “a implantação escalonada da 

edificação na encosta, ou seja, acompanhando o perfil natural do terreno”, de forma exatamente a 

minimizar seu impacto na visada da Serra. Além disso, por consequência da implantação, a 

edificação ultrapassa em seu ponto crítico, no fundo do terreno, porção mais baixa do terreno, 

cerca de 6,00 metros do limite altimétrico estabelecido pelo Conselho que é de 7,50 metros, 

conforme pode ser observado no corte CC acima apresentado.  

Considerando: 

a) O impacto do projeto na visada da Serra, em especial pela estrutura da edificação e na 

forma de implantação da edificação que desconsidera o perfil natural do terreno, diretriz central 

desse Conselho para minimizar os impactos de ocupação na visada da Serra, e; 

b) Que existem diversas alternativas de projeto para resolver essa questão; 

A DPCA entende que o projeto apresentado causa impacto na paisagem protegida, sendo 

passível de adequação, ainda que necessite ultrapassar a altimetria estabelecida pelo Conselho 

em algum pontos.  

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH.  

 

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público– DPCA 
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