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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NA
RUA PEDRO JOAO GUSTIN, S/N – BURITIS (LOTE 015; QUARTEIRÃO 075; ZONA FISCAL
171); INSERIDA NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA ADE SERRA DO CURRAL – SUBÁREA 02
– BOM SUCESSO/CERCADINHO.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No dia 26 de novembro de 2020 foi realizado protocolo online nº0434/20 referente a projeto de
nova edificação a se localizar na rua Pedro João Gustin, s/n (lote 015; quarteirão 075; zona fiscal
171), inserida na ADE Serra do Curral em área classificada como APa01.
Por se encontrar em área protegida pelo Conselho, 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 7,5 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);
- 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 - parque Aggeo Pio Fonte: Mapeamento cultural DPCA

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

O projeto apresentado para a DPCA ultrapassava a diretriz altimétrica estabelecida pelo Conselho em todo o seu perímetro, ultrapassando cerca de 3,5 metros em seu ponto crítico.
A DPCA realizou reuniões com o RT para discutir alternativas de implantação da edificação no
terreno, de forma que o projeto melhor se inserisse no entorno, tirando-se partido do nível e tivesse sua altimetria reduzida.
O RT apresentou então nova proposta, em que houve uma diminuição dos pórticos da fachada
e da altura do reservatório de água, possibilitando que a edificação atendesse a altimetria estabeRua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060
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lecida pelo Conselho na sua fachada frontal. O novo projeto se implantou melhor no terreno. Ainda assim, a edificação ultrapassa o limite altimétrico em alguns pontos e, por isto, encaminhamos
para análise do Conselho.

2- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
O projeto prevê uma edificação residencial unifamiliar inserida em terreno retangular de
18x25m, distribuída em dois pavimentos da seguinte forma:
- 1ºnível:garagem, sala de estar, sala de jantar, consultório, DCE e lavanderia;
- 2ºnível:escritório e três suítes.
Para o fechamento frontal é previsto gradil em vidro e portões com grade em metalon e na
fachada é previsto o uso de cimento queimado, pedra palito, cimento queimado e mármore pietra
gray. É proposto ajardinamento da calçada.
O projeto não representa o paisagismo no afastamento frontal mas a DPCA entende que
este tem que utilizar espécies arbóreas nativas da Serra do Curral.
O projeto atende à taxa de permeabilidade e taxa de ocupação estabelecidos pelo
Conselho, assim como possui cortes e arrimos inferiores a 3 metros. Na porção posterior da
edificação o limite altimétrico é ultrapassado em cerca de 2,5 metros em seu ponto crítico.

Corte AA com a indicação do trecho da edificação que ultrapassa a altimetria de 7,50 metros.
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Corte AA com a indicação do trecho da edificação que ultrapassa a altimetria de 7,50 metros.

.

Foto situação atual. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto inserção. Fonte: material fornecido pelo
requerente
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Foto situação atual. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto inserção. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto situação atual. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto inserção. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto situação atual. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto inserção. Fonte: material fornecido pelo
requerente

A análise desse material revela que o imóvel encontra-se adjacente à área de preservação
(APr), Parque Aggeo Pio Sobrinho, que é uma porção da área tombada da Serra do Curral. O
parque possui vegetação nativa e se situa em nível altimétrico mais baixo que a área parcelada
adjacente, onde se situa o imóvel em análise.
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Conforme proposta apresentada pelo requerente, verificamos que o corpo principal da edificação supera a altimetria máxima estabelecida pelo Conselho. Contudo, dada a situação topográfica do local, em uma porção mais elevada que a área tombada adjacente (o parque Aggeo Pio
Sobrinho), entendemos que a edificação não se torna mais impactante que uma outra proposta
que respeitasse rigorosamente os 7,5 metros de altura previsto na diretriz. A altura do imóvel é
compatível com os demais já edificados na vizinhança.

Vista geral da rua. Fonte: Googlemaps

Edificação em frente ao lote onde se propõe a intervenção.
Fonte. Googlemaps

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
A DPCA entende que o projeto apresentado não causa impacto na paisagem protegida, sendo
passível de aprovação sem a necessidade de cobrança de contrapartida, uma vez que a
extrapolação da altimetria não causa mais impacto do que a uma proposta que respeitasse
rigorosamente a altimetria estabelecida pelo Conselho. O projeto de paisagismo deverá ser
apresentado para análise e aprovação da DPCA 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.
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, 04 de fevereiro de 2021.
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