Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

ANALISE DO PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA LOTE SITUADO NA RUA JOSÉ
RODRIGUES PEREIRA (LOTE 009, QUARTEIRÃO 033) – BAIRRO ESTORIL,
PERTENCENTE AO PERIMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL – SUBÁREA 02 BOM
SUCESSO/CERCADINHO – ADE SERRA DO CURRAL
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No dia 20 de fevereiro de 2020 foi protocolizado na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo
Público/DPCA, através do protocolo nº173/20, projeto de nova edificação para a rua José
Rodrigues Pereira, s/n – lote 009; quarteirão 033 – Bairro Estoril.
Tendo em vista que o imóvel não atende a algumas das diretrizes previstas para o local,
encaminhamos o presente Relatório Técnico à análise e deliberação do CDPCM-BH.
DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

O lote situado à rua José Rodrigues Pereira, s/n – lote 009; quarteirão 033 – Bairro Estoril, está
inserido no perímetro de entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como
Apa02. Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCMBH:
- 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 máxima
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).

Mapeamento cultural com destaque em vermelho para o lote em análise. Na porção inferior do mapa, podese observar APR01 – Área de Preservação (Mata do Cercadinho)
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

O anteprojeto apresentado prevê um edifício comercial, acompanhando o greide da rua e do
terreno distribuído da seguinte forma em 6 níveis:
2ºsubsolo: sala de 56,14 m2
1ºsubsolo: estacionamento com 24 vagas
1ºpavimento: acesso à edificação e área locável de 432,23 m2
2ºpavimento: área locável de 401,45 m2
3ºpavivmento: área locável de 197,95 m2
4ºpavimento: área locável de 238,17m2
5ºpavimento: cobertura e caixa d´água. O projeto terá aproximadamente 2065m2 de
área.
Conforme informações prestadas pelo requerente, já há um projeto aprovado para o local com
alvará válido. O projeto originalmente aprovado não precisou ser submetido à análise do
Conselho Deliberativo pois atendia a altimetria estabelecida pelo Conselho.
A nova proposta prevê corte de terra menor, uma taxa de ocupação menor e uma área
permeável maior. O requerente apresentou comparativo entre os projetos:

Comparativo dos projetos atualmente em análise e o já aprovado para o terreno.
Fonte: material fornecido pelo requerente

O projeto com alvará válido foi aprovado no antigo Plano Diretor, cujos parâmetros de taxa de
permeabilidade e de ocupação eram menores que os exigidos na atual legislação. Desta forma,
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

fl. 3 de 6

Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

mesmo possuindo maior taxa de permeabilidade e menor taxa de ocupação, quando acrescentase os parâmetros do Conselho de 30% a mais de taxa de permeabilidade e 30% a menos de
taxa de ocupação, estes parâmetros são extrapolados, necessitando de avaliação por parte do
Conselho de sua flexibilização.

Taxa de permeabilidade mínima exigida pela Lei
Taxa de permeabilidade mínima Lei + 30% deliberado pelo
Conselho
Taxa de permeabilidade constante no projeto
Taxa de ocupação máxima exigida pela Lei
Taxa de ocupação máxima Lei - 30% deliberado pelo Conselho
Taxa de ocupação projeto

Projeto anterior
20%
26%

Projeto atual
30%
39%

18,03%

37,59%

100%
70%
60,36%

60%
42%
57,01%

A altimetria estabelecida pelo Conselho para a área é de 9,0 metros. O projeto em análise
ultrapassa 8,5 metros a altura deliberada pelo Conselho para a área em seu ponto mais crítico,
atingindo neste ponto uma altura total de 17,5 metros.

Projeto esquemático da edificação onde pode-se observar que toda a porção da edificação acima do plano
vermelho ultrapassa a diretriz altimétrica estabelecida pelo Conselho.
Fonte: material fornecido pelo requerente

O projeto prevê grandes panos de vidro, com aberturas com vãos do piso ao teto buscando criar
um maior diálogo da edificação com a rua e possibilitando mirantes naturais para a Serra do
Curral e para a mata de preservação próxima ao terreno. Como materiais de acabamento das
fachadas, é prevista a utilização de textura ou ecogranito na cor cinza, cerâmica em tom de cor
tijolo marrom e grandes vãos em vidro incolor.
O RT destaca um cuidado na proposta de pele de vidro, usando-a com cuidado na fachada
posterior por se tratar de uma orientação sudoeste, que recebe sol da tarde.
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ANÁLISE DA PROPOSTA

Um rápido comparativo entre o projeto ora em análise e o projeto com alvará válido permitenos inferir que o projeto em análise por este Conselho apresenta um melhoria estética em
relação ao anteriormente aprovado, principalmente pela estrutura ser mais vazada e fluida na
paisagem.
O trecho que mais extrapola a altimetria deliberada pelo Conselho se localiza na porção posterior
da edificação, uma vez que há um declive no terreno. Desta forma, uma maior visualização da
edificação é a partir da rua posterior ao terreno (rua Sebastião Stokler). Cabe destacar que,
para que se visualize a edificação deste ponto, é necessário ficar de costas para a Serra.
Entende-se assim, que a edificação não compete com a visada da Serra do Curral, não causando,
deste ponto, impacto na paisagem da Serra.
Como a edificação ultrapassa muito pouco a altimetria deliberada pelo Conselho em sua porção
frontal, a obstrução da visada da Serra a partir da rua José Rodrigues Pereira seria pouco menor
se a edificação atendesse altimetria permitida pelo Conselho.
Com relação à solicitação de flexibilização das taxas de permeabilidade e taxa de ocupação, os
percentuais exigidos pelo novo Plano Diretor acrescidos dos parâmetros da Deliberação
nº147/03 são bastantes altos. A DPCA acredita que para este projeto, estas taxas são passíveis
de flexibilização.
Não foi previsto no projeto o ajardinamento do passeio, em atendimento à legislação. Mas a
DPCA entende que este diretriz é passível adequação de projeto.

Vista da edificação a partir da posterior, rua Sebastião Stokler
Fonte: material fornecido pelo requerente
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Vista da edificação a partir da rua José Rodrigues Pereira
Fonte: material fornecido pelo requerente

Vista da edificação a partir da rua José Rodrigues Pereira. Apesar de obstruir parte da visada da Serra, a
DPCA entende que um projeto que atendesse a altimetria também obstruiria parte da visada.
Fonte: material fornecido pelo requerente
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Vista da edificação a partir da Rua Líbero Leone.
Fonte: material fornecido pelo requerente

As foto-inserções apresentadas pelo requerente demonstram que a edificação, em uma maior
distância, mistura-se à paisagem da região.
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, taxa de permeabilidade mínima, taxa de ocupação máxima, cortes do terreno e faixa de
ajardinamento da calçada. No entanto, a DPCA entende que o impacto causado pela extrapolação da diretriz altimétrica é mínimo no que se refere às visadas da Serra do Curral. Em relação
ao entorno imediato, podemos concluir que o impacto é admissível.
Analisando ainda, o projeto com alvará de construção válido, que atende à diretriz altimétrica,
pode-se observar que este também causa impacto na Serra. Ou seja, mesmo se o empreendedor
altere o projeto ora em análise e diminua a sua proposta altimétrica o impacto continuará
existindo.
As taxas de permeabilidade mínima, taxa de ocupação máxima e cortes do terreno são passíveis
de flexibilização. No entanto, a DPCA avalia que os impactos causados pela extrapolação destes
parâmetros são admissíveis e passiveis de aprovação mediante aplicação de medida compensatória.
Frente ao exposto, encaminhamos o presente relatório técnico para análise e deliberação do
CDPCM-BH.
Belo Horizonte, 18 de junho de 2020.
Ana Carolina Lemos
Arquiteta urbanista da DPCA
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