PARECER REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO SITUADA NA RUA MARIA
ATIR PEIXOTO, 165, (ZONA FISCAL 444, QUARTEIRÃO 001, LOTE 018), BAIRRO JONAS
VEIGA, PERTENCENTE AO CONJUNTO PAISAGÍSTICO DA SERRA DO CURRAL APA 02
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 26/08/2021 foi encaminhada à DPCA via procedimento de interface-SUREG, o ticket
31.00175035/2021-47, referente ao processo de regularização com pedido de flexibilização de
diretrizes, da edificação existente na Rua Maria Atir Peixoto, 165, Bairro Jonas Veiga (Zona fiscal
444, quarteirão 001, lote 018) sem interesse de proteção específico, inserido no Conjunto
Paisagístico da Serra do Curral APA 02, além da ADE Serra do Curral.

Figura 01: Localização do imóvel. Fonte: BH Map - Visualizador (pbh.gov.br)

Figura 02: Localização do imóvel, e respectivas áreas de proteção para o local. Fonte: BH Map (bhmap.pbh.gov.br)

3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO
O objeto desta análise trata-se de edificação de uso residencial multifamiliar com quatro
pavimentos. O requerente apresentou comprovação da existência do imóvel em 1999, quando ainda
não havia demarcação do perímetro de entorno da Serra do Curral, que viria a ser estabelecido na
Deliberação nº147/2003 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte. As diretrizes de projeto para a área foram estabelecidas em 2013 pelo CDPCM.

Figura 03: Comprovação da existência da edificação em 1999. Fonte: Foto aérea da quadra 0603409. Prodabel, 1999

Figura 04: Comprovação da existência da edificação em 2008. Fonte: Foto aérea da quadra 0603409. Prodabel, 2008

Figura 05: Vista da edificação em março de 2020. Fonte:Google Street View

Figura 06: Fachada frontal da edificação; Fonte: enviado pelo requerente

A edificação está implantada no alinhamento e possui um acesso de pedestres e três portões de
garagem. No imóvel há cinco unidades residenciais distribuídas em três pavimentos. O pavimento
térreo é ocupado pelas vagas de garagem e áreas permeáveis.

Figura 07: Planta do pavimento térreo, com garagens na porção frontal, áreas permeáveis ao fundo, e projeção da
edificação. Fonte: enviado pelo requerente.

Figura 08: Planta do segundo pavimento. Fonte: enviado pelo requerente.

Figura 09: Planta do terceiro pavimento. Fonte: enviado pelo requerente.

Figura 10: Planta do quarto pavimento. Fonte: enviado pelo requerente.

Figura 11: Corte longitudinal.. Fonte: enviado pelo requerente.

4 – ANÁLISE DA DPCA
O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
●
Os taludes de corte e aterro deverão ter altura máxima de 3m: não houve intervenção
de corte ou aterro no terreno.
●
Cumprir taxa de permeabilidade mínima sobre terreno natural e taxa de
permeabilidade conforme valores previstos no Anexo XII do Plano Diretor - 30%: o imóvel
possui 34,01% de área permeável sobre terreno natural.
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o
local:
●
Garantir permeabilidade visual: a edificação é implantada no alinhamento frontal, e as
garagens possuem portões sem permeabilidade visual. Este parâmetro poderá ser flexibilizado por
não representar impacto adicional na ambiência do conjunto.
●
Altimetria máxima para edificações de 9m: a edificação possui altura máxima de 12,20,
ultrapassando 3,20 metros no pior trecho, mas este parâmetro poderá ser flexibilizado, visto que a
altimetria atual não representa impacto significativo no bem protegido ou no conjunto paisagístico.
●
Ajardinar 20% da área do passeio: A calçada possui 2,40 metros de largura e além de
abrigar uma árvore, possui três acessos de garagem, o que impede a implantação de faixa
ajardinada. Considera-se possível a flexibilização deste parâmetro.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo como base os documentos apresentados e o Relatório Técnico apresentado pela DPCA,
salvo melhor juizo, seguimos o entendimento da DPCA e votamos pela aprovação da regularização
mediante flexibilização do parâmetro de altimetria máxima de 9m (uma vez que “a altimetria
atual não representa impacto significativo no bem protegido ou no conjunto paisagístico”) e
flexibilização de permeabilidade do gradil e ajardinamento do passeio (tendo em vista que
“nenhum dos dois representa impacto no entorno imediato, e a situação atual condiz com os demais
imóveis vizinhos”).

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021.
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