
 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA 

O TERRENO SITUADO NA RUA ROMA, S/Nº, LOTES 017 A 021 E 039 A 046 DO QUARTEIRÃO 

363, SANTA LÚCIA, INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL EM 

ÁREA CLASSIFICADA COMO APA02, ADE SERRA DO CURRAL. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em 26 de dezembro de 2019 foi protocolizado nesta Diretoria (Protocolo nº 1995/19) o material relativo 

ao projeto de nova edificação para o terreno situado na Rua Roma, s/nº, lotes 017 a 021 e 039 a 046 do 

quarteirão 363, bairro Santa Lúcia, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área 

classificada como Apa02, na ADE Serra do Curral. A proposta consiste em uma edificação de tipologia 

comercial que ultrapassa o limite altimétrico de 9 metros, chegando a aproximadamente 24 metros em 

seu ponto crítico, e ainda descumpre a altura máxima de 3 metros para taludes de corte e aterro, atingindo 

cerca de 12,50 metros.  

As diretrizes definidas pelo CDPCM/BH para esta área são: limite altimétrico de 9 metros, permeabilidade 

visual do gradil frontal, ajardinamento do passeio de 20% de sua área, taxa de permeabilidade 30% maior 

que a prevista na LPOUS integralmente cumprida sobre o terreno natural (26% nesse caso específico), 

taxa de ocupação máxima 30% menor que a prevista na legislação urbanística (70% nesse caso 

específico) e altura máxima de 3 metros para taludes de corte e aterro. Como é possível observar no 

mapa abaixo o terreno é lindeiro à área classificada como APR, ou seja, está junto à área tombada da 

Serra do Curral.  

 
 Localização do terreno. Em cinza, a área tombada da Serra do Curral. Fonte: Mapeamento Cultural / DPCA. 

No início deste ano a DPCA chegou a elaborar Relatório Técnico encaminhando a proposta ao Conselho. 

O relatório ressaltava o alto impacto no entorno imediato uma vez que a paisagem local é majoritariamente 

desocupada e parcialmente protegida. A DPCA concluiu que as soluções que buscavam minimizar o 

impacto da massa volumétrica a ser edificada atingiam parcialmente seu objetivo e tais soluções poderiam 

ser aprimoradas no sentido de se buscar uma melhor inserção da edificação na paisagem protegida, 

principalmente no que se refere ao perfil existente da Serra do Curral. Assim, foi sugerida redução na 



 

 

altura do volume proposto de forma a se aproximar a altura da edificação existente na Rua Roma, lotes 

006 a 009 do quarteirão 373, além de proposição de maior escalonamento da edificação de forma a 

acompanhar o perfil existente da Serra do Curral e tratamento diferenciado dos pavimentos de subsolo 

de forma a mimetizá-los com a paisagem natural do entorno. 

O interessado optou por retirar a proposta da pauta da reunião de fevereiro e procedeu com tratativas 

junto a esta Diretoria no sentido aprimorar o projeto. Foram realizadas reuniões nas quais as orientações 

acima mencionadas foram repassadas. Em 15/07/2020 a proposta readequada foi encaminhada por meio 

da Convocação Interface 108/2020-2.  

É essa proposta revisada seguindo as orientações da DPCA que encaminhamos à análise deste 

Conselho. 

 

ANÁLISE DO PROJETO 

O empreendimento em análise consiste em uma edificação de uso comercial com 6 pavimentos e área 

total construída de 8060,73 m² distribuídos da seguinte forma: 

- 1º pavimento (hall e lojas) com 902,28 m²; 

- 2º pavimento (estacionamento e terraço descoberto) com 754,80 m²; 

- 3º pavimento (estacionamento e terraço descoberto) com 647,75 m²; 

- 4º pavimento (estacionamento, salas e terraço descoberto) com 1801,14 m²; 

- 5º pavimento (salas e terraço descoberto) com 2198,28 m²; 

- 6º pavimento (salas e terraço descoberto) com 1756,51 m². 

A proposta apresentada à DPCA anteriormente tinha 7 pavimentos e área total construída de 8438,24 m². 

O terreno possui 5261,90 m² e topografia acentuada. Situa-se em área classificada como ZAR-1 pela Lei 

9959/10, através da qual está sendo analisado o projeto, e como Apa02 pela Deliberação 147/2003 do 

CDPCM-BH.  

De acordo com o memorial descritivo encaminhado pelo interessado, buscou-se minimizar o impacto do 

novo volume por meio de medidas como o escalonamento gradativo da edificação acompanhando o perfil 

natural do terreno e terraços jardins sobre as marquises. Dentre as demais soluções propostas podemos 

destacar os acabamentos das fachadas em materiais que referenciam a superfície rochosa do entorno, 

como granitina ou concreto, além de vedações em brises de alumínio na cor champagne (bronze claro) e 

janelas e portas em vidro 100% transparentes na cor verde.  

O projeto descumpre a diretriz relativa ao limite altimétrico de 9 metros, chegando a aproximadamente 20 

metros em seu ponto crítico (a proposta anterior chegava a 24 metros), e ultrapassa a altura máxima de 

3 metros para taludes de corte e aterro, atingindo cerca de 12,50 metros. Os demais parâmetros são 

cumpridos: a taxa de permeabilidade atende os 26% mínimos sobre o terreno natural, chegando a 27,44 

% (no projeto anterior chegava a 43,21%) e a taxa de ocupação de 57,24 % está em conformidade com 

o máximo de 70% exigido (47% na proposta anterior). O projeto atende às diretrizes de ajardinamento do 

passeio e de permeabilidade visual do gradil. 

Cabe ainda considerar a intenção em se estabelecer uma relação entre a edificação proposta e a 

edificação existente na Rua Roma, lotes 006 a 009 do quarteirão 373, aprovada com flexibilização de 

altimetria por este Conselho por meio da Deliberação nº 165/2014, publicada no DOM de 24/12/2014. 

Ambas compartilham o mesmo partido arquitetônico: implantação escalonada acompanhando o perfil do 

terreno com terraços nas platibandas, longos vãos com fechamento em vidro, volumetria curva buscando 

dialogar com a paisagem da Serra do Curral. Contudo, trata-se de uma paisagem ainda em processo de 



 

 

ocupação que faz limite com a área tombada da Serra do Curral, conforme pode-se observar nas imagens 

apresentadas. 

 
Foto 01 - Vista atual a partir da Rua Roma. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 02 - Proposta em análise. Foto inserção a partir da 

Rua Roma. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 03 - Proposta anterior. Foto inserção a partir da 

Rua Roma. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 04 - Vista atual a partir da Rua Roma. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 05 - Proposta em análise. Foto inserção a partir da 

Rua Roma. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 06 - Proposta anterior. Foto inserção a partir da 

Rua Roma. Fonte: material entregue pelo interessado. 



 

 

 
Foto 07 - Vista atual a partir da Avenida Raja Gabaglia. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 08 - Proposta em análise. Foto inserção a partir da 

Avenida Raja Gabaglia. Fonte: material entregue pelo 

interessado. 

 
Foto 09 - Proposta anterior. Foto inserção a partir da 

Avenida Raja Gabaglia. Fonte: material entregue pelo 

interessado. 

 
Foto 10 - Vista atual a partir da BR 356. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 11 - Proposta em análise. Foto inserção a partir da 

BR 356. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 12 - Proposta anterior. Foto inserção a partir da 

BR 356. Fonte: material entregue pelo interessado. 



 

 

 
Foto 13 - Proposta em análise. Foto inserção a partir da Rua Roma, visada do pedestre.  

Fonte: material entregue pelo interessado. 

O comparativo das imagens atuais do local onde se pretende edificar e as foto inserções mostram o alto 

impacto negativo no entorno imediato uma vez que a paisagem local é majoritariamente desocupada 

(imagens feitas a partir da Rua Roma) e parcialmente protegida. À medida que as visadas se afastam o 

impacto se mostra menos intenso, mas ainda se faz presente e pode ser percebido nas imagens feitas a 

partir da Avenida Raja Gabaglia e BR 356: em primeiro plano temos uma paisagem regional que vem se 

consolidando, na qual tipologias verticalizadas se misturam a edificações mais horizontais. A edificação 

interfere negativamente no desenho da Serra, como podemos verificar na foto 12 (edificação interrompe 

a leitura do perfil montanhoso da Serra). 

Ressaltamos ainda a clara intenção em se estabelecer uma relação entre a proposta em análise e a 

edificação localizada na Rua Roma, lotes 006 a 009 do quarteirão 373, aprovada com flexibilização de 

altimetria por este Conselho por meio da Deliberação nº 165/2014, publicada no DOM de 24/12/2014. 

Ambas têm o mesmo partido arquitetônico: implantação escalonada acompanhando o perfil do terreno 

com terraços nas platibandas, longos vãos com fechamento em vidro, volumetria curva que busca dialogar 

com a paisagem da Serra do Curral. Esse diálogo entre as duas edificações fica evidente nas foto 

inserções a partir da Avenida Raja Gabaglia e da BR 356 (fotos 08, 09, 11 e 12). 

Como aspectos positivos da proposta podemos destacar a solução de implantação escalonada que 

pretende acompanhar o perfil natural do terreno, os afastamentos vegetados e permeáveis, a ausência 

de fechamento frontal, o uso de jardineiras lineares sobre as marquises e os materiais de acabamento 

escolhidos visando maior harmonização com a paisagem do entorno. O ponto negativo a ser destacado 

é o grande impacto do volume proposto na paisagem do entorno, perceptível em visadas locais e visadas 

regionais. 

Em relação à proposta anterior, entendemos que houve atendimento parcial das recomendações feitas 

ao interessado em reuniões na DPCA (redução na altura do volume proposto de forma a se aproximar a 

altura da edificação existente na Rua Roma, lotes 006 a 009 do quarteirão 373 e / ou maior escalonamento 

da edificação de forma a acompanhar o perfil existente da Serra do Curral; e tratamento diferenciado dos 

pavimentos de subsolo de forma a mimetizá-los com a paisagem natural do entorno). 

A altura foi diminuída em 4 metros e o tratamento das fachadas foi aprimorado, com a proposição do 

escalonamento do volume de forma a acompanhar o perfil natural da Serra do Curral só é perceptível a 

partir da BR 356. Contudo, o alto impacto negativo ainda se faz presente nas visadas locais, a partir da 

Rua Roma e da Avenida Raja Gabaglia. Em relação às visadas locais não houve diminuição significativa 

do impacto, de fato, ao analisarmos as imagens a partir da Avenida Raja Gabaglia, podemos perceber o 

aumento do impacto uma vez que o volume aumenta em largura. A diminuição de 4 metros da altura da 

edificação não minimiza o impacto do aumento da largura do volume.  



 

 

As imagens abaixo mostram os detalhes das fotos inserções para melhor avaliação do impacto: 

 
Foto 14 - Detalhe da foto inserção a partir da BR 356 – proposta em análise. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 15 - Detalhe da foto inserção a partir da BR 356 – proposta anterior. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 16 - Proposta em análise. Detalhe Foto inserção a 

partir da Rua Roma. Fonte: material entregue pelo 

interessado. 

 
Foto 17 - Proposta anterior. Foto inserção a partir da 

Rua Roma. Fonte: material entregue pelo interessado. 

 
Foto 18 - Proposta em análise. Foto inserção a partir da 

Avenida Raja Gabaglia. Fonte: material entregue pelo 

interessado. 

 
Foto 19 - Proposta anterior. Foto inserção a partir da 

Avenida Raja Gabaglia. Fonte: material entregue pelo 

interessado. 
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Corte AA. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 
Foto 20 - Corte BB. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trata-se de projeto de nova edificação para terreno localizado em área classificada como Apa02, lindeira 

à área tombada da Serra do Curral. O volume proposto ultrapassa o imite altimétrico de 9 metros e 

descumpre a altura máxima de 3 metros para taludes de corte e aterro. A DPCA avaliou que a massa 

volumétrica ainda impacta sobremaneira a paisagem local e regional, mesmo após a diminuição da altura 

da edificação e melhoria do tratamento dos volumes.  O impacto negativo é substancial e não difere muito 

da primeira proposta. 

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

BH. Solicitamos ainda que o Conselho avalie o grau do impacto causado pelo volume proposto de forma 

a aferir se este é admissível ou não. 

 

 



 

 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020. 

 

 

 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista – DPCA 

 


