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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROPOSTA DE NOVA EDIFICAÇÃO  EM 

LOTE SITUADO NA RUA JORNALISTA DJALMA ANDRADE, LOTE 015, QUARTEIRÁO 050, 
BAIRRO BELVEDERE, PERTENCENTE AO ENTORNO DA SERRA DO CURRAL – SUBÁREA 2. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em abril de 2021 esta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA recebeu no 

protocolo online nº 0130/2021, um material contendo proposta de projeto de nova edificação para 

o lote da Rua Jornalista Djalma Andrade, nº 1775 (lote 015, quarteirão 050), bairro Belvedere, 

pertencente ao Entorno da Serra do Curral, subárea 02, além de pertencer à ADE Serra do Curral 

e ADE Belvedere. O lote pertence à Apa1, que possui limite altimétrico de 7,5 metros.  

 
Imagem 01 – Vista de satélite demonstrando a localização do terreno. 

Fonte: Google Maps, acessado em 02/06/2021. 

 
Imagem 02 – Mapeamento com localização do imóvel em Apa1.  

Fonte: DPCA/FMC. 
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2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE 

Trata-se de projeto de nova edificação de uso residencial, em 3 pavimentos, sendo um subsolo de 

garagem e 2 pavimentos de residência, em lote íngreme no bairro Belvedere. 

A proposta cria planos intercalados com jardins com espécies nativas, visando a reconstrução do 

relevo. Lâminas intercaladas se distribuem verticalmente e de forma escalonada pelo terreno, com 

acabamento em aço Corten (metal que remete ao minério da Serra) que abrigam em suas bordas 

diferentes espécies vegetais nativas da região, visando reconstruir a paisagem vegetal original em 

uma cota mais alta. Na cota mais baixa do terreno, a proposta cria uma densa vegetação que 

arremata a base do projeto, de forma que quem vê a construção a partir dos níveis mais baixos do 

bairro, verá uma sucessão de mata, jardins e metal. 

Os materiais de acabamento propostos são neutros: além do aço corten, utiliza-se madeira, vidro 

incolor de baixa refletividade (inferior a 11%) e pedras (tipo moledo). 

Informam que foi necessário trabalhar os níveis do projeto de forma a dar privacidade em relação 

aos vizinhos, principalmente àquele localizado em cota mais alta, gerar a menor interferência 

possível no terreno natural e o melhor aproveitamento possível das visadas existentes. Para 

atingir tais objetivos, a altimetria foi ultrapassada.  

O terreno possui área de 923m². O projeto possui Coeficiente de Aproveitamento (CA) de 

transição, conforme documento de informação básica do lote, apontado como 0,8, e CA máximo 

de 1,0. O projeto possui, conforme quadro de áreas apresentado, um CA de 0,99, e aponta pelo 

uso de área de 184,60m² adquiridas por TDC. Porém, a informação básica do lote informa que 

não é receptor de TDC, conforme demonstrado abaixo. 

 

 

Imagem 03 – Trecho do documento de Informação Básica do lote. 
Fonte: SIURBE/PBH - https://siurbe.pbh.gov.br/#/solicitacao/InformacaoBasicaEdificacao2. 
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Os parâmetros urbanísticos da nova Lei são de 30% de taxa de permeabilidade (TP) e 60% de 

taxa de ocupação (TO). À época do protocolo ainda estava vigente um limite de TO 30% inferior 

ao estabelecido em Lei, conforme Deliberação nº 147/2003 deste CDPCM/BH, assim como 30% 

superior para a TP. Dessa forma, o limite máximo para a TO é de 42%, e para a TP é 39%. O 

projeto possui TP=55% e TO=58,73%. Portanto, atendem à Lei, mas a TO não atende à 

Deliberação deste CDPCM/BH. 

O limite altimétrico de 7,5m é ultrapassado em seu ponto mais crítico em cerca de 5,70m, 

referente ao avanço do deck da piscina do 2º pavimento, conforme será mostrado no projeto a 

seguir. 

 

 
Imagem 04 – Planta do subsolo de garagem. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 05 – Planta do 1º pavimento. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 
Imagem 06 – Planta do 2º pavimento. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 07 – Planta da cobertura. 
Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 
Imagem 08 – Planta da caixa d’água. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagem 09 – Corte AA. 
Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 10 – Corte BB, demonstrando na linha vermelha o ponto crítico. 
Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Imagem 11 – Fachada frontal. 
Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 12 – Fachada lateral direita. 
Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 
 
 

 
 

Imagem 13 – Fachada lateral esquerda. 
Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 14 – Fachada posterior. 
Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 

 

 

Foram enviadas pelos responsáveis pelo projeto 07 fotoinserções para análise da nova proposta e 

seu impacto no local, sendo elas demonstradas a seguir. 
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Imagem 15 – Imagem do lote, indicado pela seta vermelha, sem a inserção da edificação proposta. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 
Imagem 16 – Fotoinserção. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 17 – Fotoinserção em uma visada mais distante, permitindo a visualização do contexto. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 

 

 
Imagem 18 – Fotoinserção à partir da própria Rua Jornalista Djalma Andrade. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 19 – Fotoinserção à partir da própria Rua Jornalista Djalma Andrade, de frente para o lote. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 

 

 
Imagem 20 – Fotoinserção à partir da rua debaixo (Aloysio Leite Guimarães). 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
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Imagem 21 – Fotoinserção à partir da rua Aloysio Leite Guimarães. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 
 

 
Imagem 22 – Fotoinserção à partir da rua José Eduardo Moraes. 

Fonte: Protocolo online nº 0130/2021, DPCA/FMC. 

 

O projeto foi pensado considerando a declividade do terreno, uma vez que foram 

trabalhados níveis que promovem um escalonamentos dos pavimentos. Também foram 

pensados revestimentos neutros e ajardinamentos em diversos pontos do terreno, 

inclusive com arborização na área posterior do lote, de forma a amenizar a estrutura que 

suporta o deck da piscina e o subsolo da garagem. Os jardins utilizarão de espécies 
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nativas que se integrarão de forma muito harmônica com os revestimentos de madeira e 

pedra, também com a cor do aço corten, e vidros não reflexivos.  

Considerando que o projeto agrega e qualifica muito a ambiência da região de entorno de 

um conjunto urbano paisagístico como o da Serra do Curral; considerando que a altimetria 

ultrapassada não afeta em nada a visibilidade da Serra pelas inserções demonstradas; e 

considerando que o projeto promove uma interlocução com as características do conjunto 

paisagístico e seus elementos, somos favoráveis à aprovação deste projeto, sem 

aplicação de medida compensatória, uma vez que não causa impacto no conjunto urbano 

paisagístico protegido e ainda agrega à ambiência em que se insere. 

Quanto à taxa de ocupação, apesar de não atender à Deliberação nº 147/2003, e 

considerando que no mesmo mês de entrada do protocolo foi definida a nova Deliberação 

nº 026/2021, que define que as taxas de ocupação e permeabilidade devem seguir a 

determinação do Plano Diretor, entendemos ser passível e somos favoráveis à 

flexibilização, considerando que a TO atende ao novo Plano Diretor e a TP é quase o 

dobro da estabelecida em lei. 

A DPCA se ateve principalmente à análise quanto à proteção do patrimônio cultural, 

ficando portanto a análise do parâmetro urbanístico (Coeficiente de Aproveitamento – 

CA), a cargo da Subsecretaria de Regulação Urbana – SUREG. A pertinência da 

possibilidade da superação do CA deve ser avaliada pela SUREG e qualquer alteração 

substancial no projeto arquitetônico em decorrência de ajuste neste sentido deve receber 

nova análise da DPCA. 

 
 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – 

CDPCM/BH quanto ao projeto aqui exposto. 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

Bárbara Rabelo Bechelane 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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