RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM TERRENO SITUADO NA RUA
GRÃO MOGOL, 393 (SEÇÃO SUBURBANA SEGUNDA, QUARTEIRÃO 009C, LOTE 045A); BAIRRO
CARMO, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL, E À ADE DA SERRA DO
CURRAL.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 02/03/2020 foi encaminhada à DPCA, via procedimento de interface-SUREG, a Convocação
160/2020, relativa a projeto de nova edificação para a Rua Grão Mogol, 393, Bairro Carmo (processo
nº01-013000-20-78), em terreno inserido no perímetro de entorno do tombamento da Serra do Curral - em
área classificada como Apa11 - e no qual consta imóvel cujo Registro Documental já foi aprovado pela
DPCA.
Em resposta, a DPCA informou que o projeto não atendia a determinados parâmetros previstos para o
local pelo CDPCM-BH, indicando suas pendências e esclarecendo que não estava apto à aprovação por
esta Diretoria.
Em 29/04/2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação 294/2020, em retorno às pendências listadas no
parecer anterior, e na qual o requerente solicitava a submissão do projeto ao CDPCM-BH.
Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO
O imóvel situado à Rua Grão Mogol, 393, Bairro Carmo, está inserido no Perímetro de Entorno do
tombamento da Serra do Curral, em área classificada como Apa11. Neste sentido, ele deve atender às
seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH:
1) Altura máxima da edificação restrita a 27,0 metros em relação ao terreno. Essa altura será medida, no
sentido vertical, ponto a ponto do terreno natural, considerada como referência o terreno georreferenciado
por levantamento da PRODABEL;
2) Taxa de Permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 20% (vinte por cento) à
estabelecida para o zoneamento pela Lei nº 7.166/96. Neste caso, a Taxa de Permeabilidade mínima
deve ser de 24% (ZA);
3) Taxa de Ocupação máxima 20% (vinte por cento) inferior à estabelecida para o zoneamento pela Lei nº
7.166/96. Neste caso, a Taxa de Ocupação máxima deve ser de 80% (ZA);
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.

À esquerda, indicação do terreno no
Mapeamento Cultural da DPCA.
Acima, o lote 045A, quarteirão 009C, seção
suburbana segunda), conforme Planta CP
022318F.
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3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO
O terreno conformado pelo lote 045A, quarteirão 009C, do Bairro Carmo, soma 2.091,26m2 de área.
Trata-se de projeto de nova edificação para uso residencial multifamiliar, que soma 5.721,64m2 de área
bruta. Conforme a planilha de cálculo de áreas apresentada, a edificação prevê um acréscimo de
317,78m2 de área líquida adquirida por ODC. Por conta desse aspecto, cabe citarmos a Deliberação
nº067/2012 do CDPCM-BH, datada de 20/06/2012, e publicada no DOM em 27/06/2012, a qual proíbe a
utilização de ODC quando o projeto extrapola o limite altimétrico definido pelo próprio Conselho:
Deliberação Nº 067/2012
Ref.: Apreciação e deliberação de projeto de nova edificação em imóvel situado na Rua
Desembargador Amilcar de Castro e Avenida Professor Mário Werneck, s/Nº (lotes, 004, 016 e 017,
quarteirão 041 - Estoril), pertencente ao perímetro de entorno da Subárea 02: Bom
Sucesso/Cercadinho - Serra do Curral. Relatora: Luciana Rocha Féres;
- Deliberou pela não aprovação do projeto apresentado.
- Deliberou, ainda, pela não utilização de potencial construtivo adicional proveniente do uso do
instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir - ODC, acima do coeficiente de
aproveitamento básico, em empreendimentos que extrapolem as diretrizes altimétricas estabelecidas
pelo CDPCM-BH.

O edifício se desenvolve em 11 pavimentos, assim distribuídos:
► Subsolo: Estacionamento e alçapão para acesso ao reservatório de água inferior. Níveis 912.02 e
912,07;
► 1º Pavimento: Pilotis e o térreo de três unidades residenciais (duplex). Nível 914.89;
► 2º Pavimento: Segundo nível do duplex das três unidades residenciais (Nível 917.95) e duas outras
unidades residenciais (nível 918.13);
► 3º Pavimento: Quatro unidades residenciais (Nível 921.01);
► 4º a 8º Pavimentos: Com quatro unidades residenciais cada (Níveis 923.89, 926.77, 929.65, 932.53,
935.41);
► 9º Pavimento: Quatro unidades residenciais duplex (Nível 938.29);
► 10º Pavimento: Segundo andar das quatro unidades residências duplex (Nível 941.17), além de caixa
d’água e barrilete;
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A proposta arquitetônica mantém um generoso afastamento frontal ajardinado, com 24,5 metros. Outra
peculiaridade do projeto, segundo o Memorial Descritivo, são as 3 unidades duplex, com características
de casas implantadas no térreo, contando com acessos independentes e pátios privativos.

Maquete eletrônica do
empreendimento.
Fonte: material fornecido pelos
interessados.

Como revestimentos de fachadas estão previstos:
● Esquadrias em alumínio cor cinza médio e vidro incolor, com índice de reflexibilidade máximo de 14%;
● Porcelanato padrão concreto;
● Textura cinza médio (ou similar);
● Painéis ripados em alumínio padrão madeira;
● Painel em mosaico artístico e jardim vertical, ambos próximo ao acesso.
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4 – ANÁLISE

O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
1) Limite altimétrico: A edificação atinge o nível altimétrico máximo 944,30. Apresenta uma altura
de 30,82 metros em relação ao terreno natural (Corte Longitudinal), no ponto crítico, extrapolando,
assim, em 3,82 metros o limite previsto pelo CDPCM.
2) Taxa de permeabilidade mínima: Conforme a planilha de cálculo de áreas apresentada, o projeto
prevê 23,86% de TP sobre o terreno natural (499,04 m2), retirando-se a área de previsão de recuo
para alargamento de via (47,75m2). Há, assim, um déficit de 0,14%, correspondente a 2,92 m2.
Contudo, o projeto atenderia ao limite de 24%, excedendo-o, se contabilizada a área permeável
existente nessa previsão de recuo. Além disso o projeto prevê 99,84m2 de área vegetada sobre
jardineira. Ainda sobre a área permeável sobre o terreno natural, cabe ressaltar que ela é
desenvolvida, em sua maior parte, no generoso afastamento frontal da edificação.
3) Limite de altura para cortes e aterros no terreno: este limite é extrapolado em
aproximadamente 50cm, em seu ponto crítico (Corte Longitudinal).

O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
4) Taxa de Ocupação: Conforme a planilha de cálculo de áreas apresentada, a TO é restrita a
66,60%;
5) Gradil: Atende às diretrizes de permeabilidade visual;

Gradil proposto em
projeto

No que se refere aos possíveis impactos da nova edificação na visibilidade da Serra do Curral, cabe
ressaltarmos que o entorno imediato ao terreno possui ocupação heterogênea, na qual se destacam
edifícios bastante verticalizados, dentre os quais citamos aqueles implantados no miolo da quadra onde
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se situa o lote. Estes últimos, com altura mais elevada que a do projeto, já consistem, por si só, em
anteparos à edificação proposta, a qual não acarreta impactos visuais diretos sobre a visibilidade da Serra
do Curral.

Vista aérea do local, com a
indicação do terreno em
questão. Notam-se os
edifícios implantados no
miolo da quadra.
Fonte: Imagem do Google,
2020.

Edifícios verticalizados no miolo da
quadra, vistos a partir da Rua Montes
Claros

Edifícios verticalizados no miolo da
quadra, vistos a partir da Rua
Campanha
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Foto do terreno feita
a partir da Rua Grão
Mogol, 393.
Fonte: material
fornecido pelos
interessados

Foto-inserção da
edificação feita a
partir do mesmo
ângulo.
Fonte: material
fornecido pelos
interessados
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o exposto, nota-se que a edificação proposta não se destaca significativamente no perfil
de ocupação do entorno imediato, e seu amplo recuo frontal ajardinado, com permeabilidade visual de
gradil, agrega valor à ambiência local.
Além disso, o imóvel em questão não implica impactos adicionais nas visadas da Serra do Curral, tendo
em vista o próprio gabarito arquitetônico da quadra em que se insere.
Neste sentido, a DPCA considera que o projeto, apesar de não atender a alguns dos parâmetros previstos
pelo CDPCM-BH, é de baixo impacto.
Esclarecemos que, caso o CDPCM-BH considere a proposta passível de aprovação, isso implica também
na autorização para o uso do instrumento da ODC no caso em questão.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 13/08/2020

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