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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANALISE DO PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA 
OS LOTES SITUADO NA GERALDO LÚCIO VASCONCELOS – BAIRRO BURITIS (LOTES 007, 
008, 009, 010; QUARTEIRÃO 067; ZONA FISCAL 171), PERTENCENTE AO PERIMETRO DE 
ENTORNO DA SERRA DO CURRAL – SUBÁREA 02 BOM SUCESSO/CERCADINHO  
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
No dia 08 de junho de 2020 foi encaminhado via interface da SUREG a Convocação DPCA 
396/2020-1 referente a projeto de nova edificação para a rua Geraldo Lúcio Vasconcelos – 
Bairro dos Buritis (lotes 007, 008, 009 e 010 – Quarteirão 067; Zona Fiscal 171) - processo 
01-014322-20-80. 

Trata-se proposta de conjunto residencial a se implantar no perímetro de entorno da Serra 
do Curral. Tendo em vista que o projeto apresentado não atende a algumas das diretrizes 
exigidas pelo Conselho para o local, encaminhamos o presente Relatório Técnico à análise 
e deliberação do CDPCM-BH. 

 
DIRETRIZES DEFINIDAS PARA OS LOTES 
 
Os lotes situado à rua Geraldo Lúcio Vasconcelos, s/n – (loteS 007, 008, 009, 010 – 
quarteirão 067; zona fiscal 171) – Bairro dos Buritis estão inseridos no perímetro de entorno 
da Serra do Curral, em área classificada como Apa02. Neste sentido, o projeto deve atender 
às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH: 

- adaptação ao terreno natural; 
- elementos de vedação com permeabilidade visual; 
- taxa de permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 30% 

(trinta por cento) à estabelecida para o zoneamento; 
- altura máxima da edificação de 9,0 metros (nove metros); 
- taxa de ocupação máxima 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o 

zoneamento; 
- taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura má-

xima de 3,0m (três metros); 
- os passeios lindeiros a cada testada de lote devem ter, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) de sua área com cobertura vegetal, respeitada a faixa livre de pedestre mínima de 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 
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Mapeamento cultural com destaque em vermelho para o lote em análise. O trecho demarcado em 

cinza escuro trata-se de APr 
 
 

 
Vista aérea da região em que pode-se observar os lotes onde se propõe o projeto e a área 

demarcada em verde que trata-se de APr. Fonte: Googlemaps 

 
 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
 
O projeto apresentado prevê um conjunto residencial de casas com três níveis de acesso: 
um para pedestres e os outros dois para veículos. A edificação possuirá cerca de 1850 m2 
de área construída distribuídas em 7 blocos, que abrigará um total de 10 casas. 

O trecho da via onde se propõe a implantação do empreendimento possui declividade 
acentuada, com média de 21%. O material fornecido pelo requerente informa a 
impossibilidade de implantar um condomínio no sentido longitudinal no terreno, 
acompanhando o desnível pois uma possível rua interna não seria acessível. Desta forma, o 
projeto foi desenvolvido em dois platôs principais, com acessos individuais, nivelados com 
a rua.  
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Perspectiva da distribuição de acesso em dois platôs. Pode-se observar, também a 
movimentação do terreno. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 

O memorial ainda segue descrevendo que no processo de elaboração do projeto foi proposta 
a a implantação desigual das edificações nos platôs, fazendo com que as edificações 
criassem um escalonamento próprio dentro do seu platô.  

 

Corte da distribuição das casas de dois pavimentos em níveis desiguais. Fonte: material 
fornecido pelo requerente. 

 

Para viabilizar a comunicação entre estes platôs, a área de lazer comum do empreendimento 
foi distribuída de forma vertical (academia, área gourmet e piscina) e ligada por um elevador 
e uma escada, possibilitando, assim, o acesso a todas as áreas do empreendimento.  

Para permitir acesso ao terraço deste bloco, foi feita uma parada de elevador e escada neste 
nível, que extrapola 2,5m em relação ao limite altimétrico estabelecido pelo Conselho. 
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Distribuição das casas de dois pavimentos (em amarelo) em níveis desiguais. A área de lazer 
(em vermelho) e sua circulação (em azul) possibilitam a integração entre os dois platôs. Fonte: 

material fornecido pelo requerente. 
 

O material de acabamento da fachada proposto alvenaria pintada em cinza claro e cinza 
escuro e vidro com índice de reflexibilidade menor que 11%. 

A proposta prevê corte de terra superiores a 3 metros. Embora o terreno possua uma 
declividade acentuada, a segregação do empreendimento em dois platôs e escalonamento 
das edificações faz com que o cortes no terreno não sejam tão severos, conforme pode-se 
observar no esquema abaixo e nos cortes AA, BB e CC, apresentados em projeto. 

 

Esquema do terreno em que pode-se perceber os trechos do lote demarcados em vermelho 
cujos cortes ultrapassam 3 metros. Fonte: material fornecido pelo requerente. 



 fl. 5 de 9 

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

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

 

A altimetria estabelecida pelo Conselho para a área é de 9,0 metros. O projeto em análise 
ultrapassa 2,6 metros a altura deliberada pelo Conselho para a área em seu ponto mais 
crítico, atingindo neste ponto uma altura total de 11,6 metros. O trecho mais alto da 
edificação se localiza na parte frontal da edificação, próximo ao ponto médio desta fachada 
e em virtude da circulação vertical que dá acesso ao terraço de lazer coletivo. 

 

 

Demonstrativo dos trechos do empreendimento que ultrapassam a altimetria estabelecida pelo 
Conselho. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 

As foto inserções apresentadas no projeto permitem-nos inferir que o incremento da altura 
acima do deliberado pelo Conselho em dois trechos da edificação não fazem com que o 
empreendimento se destaque mais na paisagem urbana do entorno do que eventualmente 
se destacará se atender aos limites estabelecidos pelo Conselho. 
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Foto inserção da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 

 
Foto inserção da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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Foto inserção da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 

 

Foto inserção da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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Foto inserção da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 

 

Foto inserção da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente. 
 

À exceção dos cortes do terreno e da altimetria da edificação, os outros parâmetros exigidos 
pelo Conselho são atendidos em projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Trata-se de projeto de nova edificação no entorno da Serra do Curral em área classificada 
como APa02, ADE Serra do Curral. A edificação descumpre os parâmetros relativos ao limite 
altimétrico e cortes do terreno. A DPCA entende que o impacto causado pela extrapolação 
da diretriz altimétrica é mínimo no que se refere às visadas da Serra do Curral e em relação 
ao entorno imediato. Ainda que o empreendedor altere o projeto ora em análise e diminua 
a sua proposta altimétrica, o impacto continuará existindo, sendo passível de flexibilização, 
assim como em relação aos cortes do terreno.  

Frente ao exposto, encaminhamos o presente relatório técnico para análise e deliberação 
do CDPCM-BH. 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020. 
 

Ana Carolina Lemos 
Arquiteta urbanista da DPCA 


