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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Assunto: Parecer referente a projeto de nova edificação na rua Patagônia, n.os
433 e 445 (lotes 010 e 014; quarteirão 175; zona fiscal 113), inserido
no perímetro de entorno da Serra do Curral, em área classificada como
APa07.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente parecer trata da análise de projeto de nova edificação residencial
multifamiliar com 12 pavimentos e dois subsolos em terrenos localizados na rua
Patagônia, n.os 433 e 445 (lotes 010 e 014, quarteirão 175, zona fiscal 113) e inseridos
no perímetro de entorno da Serra do Curral, em área classificada como APa07, ADE Serra
do Curral. O projeto foi encaminhado através do Protocolo Online n.º 0179/2021 à
Diretoria de Patrimônio Cultural/DPCA em 20 de maio de 2021.
Após análise do projeto pela DPCA, foi observado o descumprimento do
parâmetro relativo à altimetria máxima permitida e assim encaminhado a este conselho
para deliberação da flexibilização do limite altimétrico, definido na cota 1060, a pedido
do interessado. Cabe ressaltar ainda que os demais parâmetros exigidos foram
atendidos.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO PROPOSTO E DIRETRIZES DEFINIDAS PARA OS
LOTES
O projeto prevê a construção de edificação com uma área total de 6.027,95
m² distribuídos em um total de 14 andares, sendo 2 subsolos, da seguinte forma:
 1º e 2º subsolos: vagas de garagem;
 Pavimento térreo: acesso a edificação, academia, piscina, área gourmet,
espaço kids, salão de festas;
 2º pavimento: 4 apartamentos de 3 quartos com áreas privativas;
 3º ao 5º pavimentos: 4 apartamentos de 3 quartos;
 6º pavimento: 2 apartamentos de 3 quartos e 2 apartamentos de 2
quartos com ampla varanda;
 7º ao 10º pavimentos: 2 apartamentos de 3 quartos e 2 apartamentos de
2 quartos;
 11º pavimento: 2 apartamentos de 3 quartos;
 12º pavimento: caixa d´água e casa de máquinas.
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Conforme explicado no relatório técnico da DPCA:
O terreno situa-se no perímetro de entorno da Serra do Curral em
área classificada como APa07. De acordo com a Lei 11.181/19, os
lotes encontram-se no zoneamento OM-3. A taxa de permeabilidade
mínima exigida pela Lei é de 20% e a taxa de ocupação máxima é de
80%.
O projeto ultrapassa o limite altimétrico referenciado na cota 1060
em 9,34 metros. Os demais parâmetros exigidos pelo CDPCM-BH são
atendidos: a taxa de permeabilidade é de 23,86% e a taxa de
ocupação fica em 59,79%, não são previstos cortes no terreno
superiores a 3,0 metros..

O projeto prevê a implantação do edifício na parte posterior dos terrenos
com um generoso afastamento frontal, possibilitando uma futura expansão da via
pública e criando um prolongamento do passeio com a ausência de gradis frontais, a
manutenção de massa arbórea e a instalação de um port-cochere.
Nas imediações do projeto em tela, não existem bens protegidos por
tombamento ou processo de tombamento aberto.

3. ANÁLISE
Passo então a destacar alguns aspectos significativos do projeto em tela.
Os lotes onde o imóvel será implantado estão localizados em uma área já
bastante ocupada e verticalizada do entorno da Serra do Curral, conforme esclarecido
pelo relatório técnico da DPCA, “as poucas edificações de um e dois pavimentos estão
sendo substituídas por grandes edifícios, como é o caso destes terrenos”.

Localização do empreendimento. Fonte: Google Earth, acesso em 16/08/2021.
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A volumetria e as fachadas da edificação proposta apresentam soluções
cuidadosas de apurado senso estético, com o escalonamento da fachada posterior, a
existência de amplas varandas e a utilização de concreto aparente, jardineiras e painéis
móveis de muxarabi com textura amadeirada.

Perspectivas da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente

O projeto apresentado prevê uma altura de 9,34 metros acima do limite
altimétrico estabelecido na cota 1060, um incremento de mais de 25%, onde se
encontram parte de duas unidades habitacionais no 10º pavimento, duas unidades
habitacionais no 11º pavimento, além da caixa d’água e da casa de máquinas no 12º
pavimento. Caso o projeto obedecesse a altura definida por este conselho, os
pavimentos 9º, 10º e 11º precisariam ser suprimidos para que a caixa d’água ficasse no
limite altimétrico. Ou seja, é possível afirmar que a flexibilização da altimetria possibilita
a construção de mais 10 unidades habitacionais, aumentando assim a densidade dos
lotes em mais de 35%.
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Corte AA com demonstrativo de trecho que ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho
Fonte: material fornecido pelo requerente

Como é possível verificar no estudo de visadas apresentado (fotos inserções
1 e 3), a edificação a ser construída causa impacto à paisagem cultural da Serra do Curral.

Foto inserção 1. Fonte: material fornecido pelo requerente
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Foto inserção 3. Fonte: material fornecido pelo requerente

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO
Considerando que os lotes estão localizados em área já bastante ocupada e
verticalizada.
Considerando o apuro estético apresentado na solução arquitetônica.
Considerando que as 10 unidades habitacionais extras geradas pela
flexibilização da altimetria provocarão um aumento do fluxo de veículos e
consequentemente impactarão o acesso ao bem tombado.
Considerando que o impacto verificado nas fotos inserções 1 e 3 não
majorará o impacto causado pelas edificações já existentes.
Acompanho o relatório técnico da DPCA com relação à flexibilização do
limite altimétrico, contudo indico a aplicação de contrapartida como medida
compensatória ao impacto negativo causado ao acesso do bem tombado, a ser calculado
pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público.
Por fim, na vistoria para baixa e habite-se o órgão responsável deverá
verificar a existência e instalação dos elementos que trazem qualidade estética e
manutenção da ambiência local, com especial destaque aos muxarabis em alumínio com
textura amadeirada clara e a vegetação no afastamento frontal com o transplante da
pitangueira de 40 anos. Cabe destacar que esses elementos foram definitivos na análise
para aprovação do empreendimento.
Este é o parecer que trago para apreciação e juízo deste egrégio conselho.
Belo Horizonte, 18 de agosto de 2021.
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