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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE 
O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVE
ODILON BRAGA E RUA RIO VERDE
INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL
CLASSIFICADA COMO APA11

1- Considerações iniciais

Em 03 de maio de 2021 foi encaminhado

projeto de nova edificação para o terreno

com Rua Odilon Braga e Rua Rio

rido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como 

Curral.  

As diretrizes determinadas pelo CDPCM

de permeabilidade mínima e taxa de permeabilidade máxima em conformidade com o Anexo XII 

da Lei 11181/19, permeabilidade visual de grad

PU/SMC/FMC nº 003/2019 e altura máxima de 3 (três) metros para taludes de corte e aterro.

A proposta é uma edificação 

solicita a flexibilização do limite alti

Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos.

Face ao exposto, encaminhamos o projeto para análise do CDPCM

2- Apresentação do projeto

Localização do imóvel. Fonte: 

Trata-se de projeto de nova ed

área total construída de 8892,25 m² em um terreno de 2389,42
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TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA 
IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DESLANDES

ODILON BRAGA E RUA RIO VERDE, LOTES 001 A 006 DO QUARTEIRÃO 018
INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL
CLASSIFICADA COMO APA11, ADE SERRA DO CURRAL. 

Considerações iniciais 

foi encaminhado à DPCA, através do Protocolo Online

para o terreno localizado na Avenida Francisco Deslandes

Odilon Braga e Rua Rio Verde, lotes 001 a 006 do quarteirão 018

rido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como 

As diretrizes determinadas pelo CDPCM-BH para APA11 são: limite altimétrico de 27 metros, taxa 

abilidade mínima e taxa de permeabilidade máxima em conformidade com o Anexo XII 

, permeabilidade visual de gradil de acordo com a Portaria Conjunta S

PU/SMC/FMC nº 003/2019 e altura máxima de 3 (três) metros para taludes de corte e aterro.

proposta é uma edificação de uso misto: comercial e residencial multifamiliar

ite altimétrico de 27 metros e da altura de taludes de corte e aterro. 

Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos. 

Face ao exposto, encaminhamos o projeto para análise do CDPCM-BH. 

projeto e análise 

Localização do imóvel. Fonte: Geosiurbe – material encaminhado pelo interessado

se de projeto de nova edificação de 20 pavimentos além dos dois níveis de garagem

da de 8892,25 m² em um terreno de 2389,42 m², distribuídos da seguinte forma:
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NOVA EDIFICAÇÃO PARA 
FRANCISCO DESLANDES, ESQUINA COM RUA 

QUARTEIRÃO 018, ANCHIETA, 
INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL EM ÁREA 

Protocolo Online nº 160/2021, o 

Francisco Deslandes, esquina 

s 001 a 006 do quarteirão 018, bairro Anchieta, inse-

rido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA11, ADE Serra do 

BH para APA11 são: limite altimétrico de 27 metros, taxa 

abilidade mínima e taxa de permeabilidade máxima em conformidade com o Anexo XII 

il de acordo com a Portaria Conjunta SM-

PU/SMC/FMC nº 003/2019 e altura máxima de 3 (três) metros para taludes de corte e aterro. 

de uso misto: comercial e residencial multifamiliar. O interessado 

e da altura de taludes de corte e aterro. 

 

material encaminhado pelo interessado. 

além dos dois níveis de garagem. Possui 

m², distribuídos da seguinte forma: 
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- térreo com 978,58 m²; 

- subsolo 2 com 47,13 m²; 

- subsolo G2 com 1002,93 m²;

- térreo G1 com 1002,93 m²; 

- 2º nível (pilotis) com 459,47 

- 3º nível com 370,97 m²; 

- 4º nível com 310,95 m²; 

- 5º nível com 310,95 m²; 

- 6º nível com 310,95 m²; 

- 7º nível com 310,95 m²; 

- 8º nível com 370,97 m²; 

- 9º nível com 310,95 m²; 

- 10º nível com 310,95 m²; 

- 11º nível com 310,95 m²; 

- 12º nível com 310,95 m²; 

- 13º nível com 370,97 m²; 

- 14º nível com 310,95 m²; 

- 15º nível com 310,95 m²; 

- 16º nível com 310,95 m²; 

- 17º nível com 310,95 m²; 

- 18º nível com 371,68 m²; 

- 19º nível com 124,65 m²; 

- 20º nível com 60,47 m²; 

 

O terreno situa-se no perímetro de 

De acordo com a Lei 11.181/19

bilidade mínima exigida é de 20% e a taxa de ocupação

O projeto ultrapassa o limite altim

des de corte e aterro chega a aproximadamente 4,5 metros no ponto crítico. 

tros exigidos pelo CDPCM-BH são atendidos: a taxa de permeabilidade 

ocupação fica em 41,97%. O projeto prevê fechamento em gradil 

cerca de 40% da área livre do terreno está destinada à

vimento térreo. Cabe ainda informar que o interessado pretende utilizar TDC 

Ao analisarmos os cortes da edificação, podemos

co acarretaria na construção de 11

que teria se atendesse à altimetria máxima de 27 metros

e aterro, a extrapolação chega a 1,5 metro. Cabe ressaltar que trata
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subsolo G2 com 1002,93 m²; 

 

 m²; 

erímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada co

Lei 11.181/19, os lotes encontram-se no zoneamento OM

exigida é de 20% e a taxa de ocupação máxima é de 80%

limite altimétrico de 27 metros em cerca de 28,80 metros

des de corte e aterro chega a aproximadamente 4,5 metros no ponto crítico. 

BH são atendidos: a taxa de permeabilidade é 

O projeto prevê fechamento em gradil com permeab

cerca de 40% da área livre do terreno está destinada à fruição pública, com

vimento térreo. Cabe ainda informar que o interessado pretende utilizar TDC 

Ao analisarmos os cortes da edificação, podemos observar que a extrapolação do limite altimétr

a construção de 11 pavimentos, resultando em uma torre

que teria se atendesse à altimetria máxima de 27 metros. Em relação à altura de taludes de corte 

e aterro, a extrapolação chega a 1,5 metro. Cabe ressaltar que trata-se de um terreno conformado 
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em área classificada como APA11. 

OM-3. A taxa de permea-

é de 80%.  

de 27 metros em cerca de 28,80 metros. A altura de talu-

des de corte e aterro chega a aproximadamente 4,5 metros no ponto crítico. Os demais parâme-

é de 25,16% e a taxa de 

com permeabilidade visual, e 

ca, com fachada ativa no pa-

vimento térreo. Cabe ainda informar que o interessado pretende utilizar TDC (32,13 m² no caso). 

extrapolação do limite altimétri-

a torre com o dobro da altura 

Em relação à altura de taludes de corte 

se de um terreno conformado 
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por lotes nos quais já existem edificações

mento em tela – e que é uma área completamente antropizada. 

Corte AA
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por lotes nos quais já existem edificações – que seriam demolidas para viabilizar o empreend

a área completamente antropizada.  

Corte AA. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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que seriam demolidas para viabilizar o empreendi-
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Corte 

Conforme informado no memorial descritivo, a parte comercial da edificação consiste em loja té

rea voltada para a esquina da Rua Odilon Braga com a Avenida Francisco Deslandes. O bloco 

residencial é composto pelos dois níveis de garagem (um deles no subsolo), pilotis com lazer no 

térreo, com entrada pela Rua Rio Verde; 16 pavimentos residenciais com

dar, sendo 4 pavimentos intercalados de 4 em 4 níveis com áreas maiores e terraços descobertos; 

e duas coberturas no último pavimento 

138 m² a 240 m². 

A implantação prevê um genero

entorno” e reforçar o “caráter de centralidade do local com um largo proposto na esquina vo

para a loja, aberto para a fruição pública”. O projeto possui inegável qualidade estética, com 

“composição plástica que tira partido da variação dos pavimentos maiores criando um movimento 

na volumetria do conjunto”. Os acabamentos majoritários das fachadas são porcelanatos 80x80cm 

em tons de cinza claro fosco, à semelhança de uma “pedra clara s

para a Avenida Francisco Deslandes ainda conta com um jardim vertical. O memorial informa que 

as esquadrias serão em alumínio anodizado bronze 1001, todas com

as peles de vidro com 14% de refletivid
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Corte 2. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

Conforme informado no memorial descritivo, a parte comercial da edificação consiste em loja té

rea voltada para a esquina da Rua Odilon Braga com a Avenida Francisco Deslandes. O bloco 

residencial é composto pelos dois níveis de garagem (um deles no subsolo), pilotis com lazer no 

térreo, com entrada pela Rua Rio Verde; 16 pavimentos residenciais com

dar, sendo 4 pavimentos intercalados de 4 em 4 níveis com áreas maiores e terraços descobertos; 

e duas coberturas no último pavimento – totalizando 32 apartamentos com áreas variando entre 

A implantação prevê um generoso recuo frontal objetivando criar uma “relação amigável

entorno” e reforçar o “caráter de centralidade do local com um largo proposto na esquina vo

para a loja, aberto para a fruição pública”. O projeto possui inegável qualidade estética, com 

“composição plástica que tira partido da variação dos pavimentos maiores criando um movimento 

Os acabamentos majoritários das fachadas são porcelanatos 80x80cm 

em tons de cinza claro fosco, à semelhança de uma “pedra clara sem po

venida Francisco Deslandes ainda conta com um jardim vertical. O memorial informa que 

esquadrias serão em alumínio anodizado bronze 1001, todas com vidros transparentes, exceto 

as peles de vidro com 14% de refletividade. O arquiteto ainda propõe o uso de
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Conforme informado no memorial descritivo, a parte comercial da edificação consiste em loja tér-

rea voltada para a esquina da Rua Odilon Braga com a Avenida Francisco Deslandes. O bloco 

residencial é composto pelos dois níveis de garagem (um deles no subsolo), pilotis com lazer no 

térreo, com entrada pela Rua Rio Verde; 16 pavimentos residenciais com duas unidades por an-

dar, sendo 4 pavimentos intercalados de 4 em 4 níveis com áreas maiores e terraços descobertos; 

totalizando 32 apartamentos com áreas variando entre 

so recuo frontal objetivando criar uma “relação amigável com o 

entorno” e reforçar o “caráter de centralidade do local com um largo proposto na esquina voltada 

para a loja, aberto para a fruição pública”. O projeto possui inegável qualidade estética, com uma 

“composição plástica que tira partido da variação dos pavimentos maiores criando um movimento 

Os acabamentos majoritários das fachadas são porcelanatos 80x80cm 

em polir”. A fachada voltada 

venida Francisco Deslandes ainda conta com um jardim vertical. O memorial informa que 

vidros transparentes, exceto 

O arquiteto ainda propõe o uso de um elemento va-
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zado em algumas partes do embasamento

resgata um elemento muito utilizado

Implantação. Fonte: material encaminhado pelo intere

Perspectiva
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zado em algumas partes do embasamento que remete aos muxarabis da arquitetura colonial e 

utilizado na arquitetura moderna. 

Implantação. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Perspectiva. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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aos muxarabis da arquitetura colonial e 

 

ssado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Perspectiva

Perspectiva
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Perspectiva. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Perspectiva. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Perspectiva

Perspectiva
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Perspectiva. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Perspectiva. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Perspectiva

A paisagem do entorno do imóvel no qual se propõe edificar é heterogênea com predominância 

de edificações verticalizadas, seguindo a voc

mento ou processo aberto de tombamento nas imediações do terreno. As foto inserções mostram 

que o impacto na visibilidade da Serra do Curral é inexistente. 

Mapa das visadas.
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Perspectiva. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

A paisagem do entorno do imóvel no qual se propõe edificar é heterogênea com predominância 

de edificações verticalizadas, seguindo a vocação da região. Não há bens protegidos por tomb

mento ou processo aberto de tombamento nas imediações do terreno. As foto inserções mostram 

que o impacto na visibilidade da Serra do Curral é inexistente.  

Mapa das visadas. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

A paisagem do entorno do imóvel no qual se propõe edificar é heterogênea com predominância 

ação da região. Não há bens protegidos por tomba-

mento ou processo aberto de tombamento nas imediações do terreno. As foto inserções mostram 

 

o interessado. 
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Vista aérea. Fonte: material encaminhado pelo interess
do. 

Visada 2 a partir da Avenida Francisco Deslandes
material encaminhado pelo interessado.

Visada 3 a partir da Avenida Francisco Deslandes esquina 
com Rua Pium-í. Fonte: material encami

ressado. 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

 
Fonte: material encaminhado pelo interessa- Vista aérea - foto inserção. Fonte: material encaminhado 

pelo interessado.

 
Francisco Deslandes. Fonte: 

material encaminhado pelo interessado. 
Foto inserção a partir da Avenida Francisco Deslandes

edificação existente tampa a vista da nova edificação.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 

Avenida Francisco Deslandes esquina 
Fonte: material encaminhado pelo inte-

Foto inserção a partir da Avenida Francisco Deslandes 
esquina com Rua Pium-í. A edificação existente tampa a 
vista da nova edificação. Fonte

nhado pelo interessado.
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Fonte: material encaminhado 

pelo interessado. 

 
Avenida Francisco Deslandes. A 

edificação existente tampa a vista da nova edificação. 
Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Avenida Francisco Deslandes 
A edificação existente tampa a 
Fonte. Fonte: material encami-

nhado pelo interessado. 
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Visada 4 a partir da Avenida Francisco 
Montes Claros. Fonte: material encaminhado pelo intere

sado. 

Visada 5 a partir da Rua Rio Verde e Rua Florália. 
material encaminhado pelo interessado.

Visada 6 a partir da Rua Rio Verde e Avenida Francisco 
Deslandes. Fonte: material encaminhado pelo interess

do. 
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Francisco Deslandes e Rua 

Fonte: material encaminhado pelo interes-
Foto inserção a partir da Avenida 
Rua Montes Claros. Não há interferência na visada da 

Serra do Curral a partir deste ponto de vista. 
rial encaminhado pelo interessado.

 
Visada 5 a partir da Rua Rio Verde e Rua Florália. Fonte: 

material encaminhado pelo interessado. 
Foto inserção a partir da Rua Rio Verde e Rua Florália.
Não há impacto na visada da Serra do Curral e a nova 
edificação se insere na massa construída já existente.

Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 
Visada 6 a partir da Rua Rio Verde e Avenida Francisco 

Fonte: material encaminhado pelo interessa-
Foto inserção a partir da Rua Rio Verde e Avenida 
cisco Deslandes. Fonte: material encaminhado pelo int

ressado.
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a partir da Avenida Francisco Deslandes e 

. Não há interferência na visada da 
Serra do Curral a partir deste ponto de vista. Fonte: mate-

encaminhado pelo interessado. 

 
Foto inserção a partir da Rua Rio Verde e Rua Florália. 
Não há impacto na visada da Serra do Curral e a nova 

insere na massa construída já existente. 
Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 
Foto inserção a partir da Rua Rio Verde e Avenida Fran-

Fonte: material encaminhado pelo inte-
ressado. 
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Visada 7 a partir da Rua Vitório Marçola. 
encaminhado pelo interessado.

A DPCA avalia que a flexibilização do limite altimétrico n

Serra do Curral, o que pode ser creditado ao fato do terreno estar em uma área que configura um 

fundo de um vale. Tampouco a extrapolação da altura de taludes de corte e aterro impacta na 

ambiência do local. A diretriz de três metros de altura para taludes de cortes e aterro foi pensada 

para proteger o desenho do alinhamento montanhoso da área de entorno da Serr

como trata-se de local antropizado, em terreno que já abriga edificações, a aplicação da diretriz 

não faz sentido.  

Assim, ambos os parâmetros são passíveis de flexibilização no entendimento desta Diretoria. 

ta-se de uma região com vocação

do bem tombado, além de possuir 

arquitetônica e a área de fruição

cesso de verticalização. 

3- Considerações Finais

Trata-se de projeto de projeto de nova edificação para o terreno 

Deslandes, esquina com Rua Odilon Braga e Rua Rio Verde, lotes 001 a 006 do quarteirão 018, 

bairro Anchieta, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como 

APA11, ADE Serra do Curral. 

de garagem. O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico 

taludes de corte e aterro. Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos.

No entendimento da DPCA, 

Serra do Curral. Nesse sentido, avaliamos que a flexibilização da altimetria é passível de aprov

ção, não cabendo aplicação de medida compensatória. 

bém é passível de flexibilização nos mesmos termos.

Face ao exposto, encaminhamos 
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Visada 7 a partir da Rua Vitório Marçola. Fonte: material 

encaminhado pelo interessado. 
Foto inserção a partir da Rua Vitoria Marçola. 
de vista a edificação não aparece. 

minhado pelo interessado.

avalia que a flexibilização do limite altimétrico não acarreta em impacto

Serra do Curral, o que pode ser creditado ao fato do terreno estar em uma área que configura um 

ampouco a extrapolação da altura de taludes de corte e aterro impacta na 

A diretriz de três metros de altura para taludes de cortes e aterro foi pensada 

para proteger o desenho do alinhamento montanhoso da área de entorno da Serr

se de local antropizado, em terreno que já abriga edificações, a aplicação da diretriz 

Assim, ambos os parâmetros são passíveis de flexibilização no entendimento desta Diretoria. 

se de uma região com vocação para a verticalização e a nova edificação não impacta a visada 

do bem tombado, além de possuir qualidades que agregam valor à paisagem, tais como a estética 

arquitetônica e a área de fruição pública. Cabe ainda pontuar que trata-

Considerações Finais 

projeto de nova edificação para o terreno localizado na Avenida Francisco 

, esquina com Rua Odilon Braga e Rua Rio Verde, lotes 001 a 006 do quarteirão 018, 

bairro Anchieta, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como 

APA11, ADE Serra do Curral. A proposta é de um prédio de 20 pavimentos além do

O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico de 27 metros

taludes de corte e aterro. Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos.

No entendimento da DPCA, a extrapolação do limite altimétrico não impacta 

Serra do Curral. Nesse sentido, avaliamos que a flexibilização da altimetria é passível de aprov

cabendo aplicação de medida compensatória. A altura de taludes de corte e aterro ta

ão nos mesmos termos. 

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação 
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Foto inserção a partir da Rua Vitoria Marçola. Deste ponto 
de vista a edificação não aparece. Fonte: material enca-

minhado pelo interessado. 

acarreta em impacto na visibilidade da 

Serra do Curral, o que pode ser creditado ao fato do terreno estar em uma área que configura um 

ampouco a extrapolação da altura de taludes de corte e aterro impacta na 

A diretriz de três metros de altura para taludes de cortes e aterro foi pensada 

para proteger o desenho do alinhamento montanhoso da área de entorno da Serra do Curral e 

se de local antropizado, em terreno que já abriga edificações, a aplicação da diretriz 

Assim, ambos os parâmetros são passíveis de flexibilização no entendimento desta Diretoria. Tra-

para a verticalização e a nova edificação não impacta a visada 

paisagem, tais como a estética 

-se de uma área em pro-

localizado na Avenida Francisco 

, esquina com Rua Odilon Braga e Rua Rio Verde, lotes 001 a 006 do quarteirão 018, 

bairro Anchieta, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como 

de 20 pavimentos além dos dois níveis 

de 27 metros e da altura de 

taludes de corte e aterro. Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos. 

impacta na visibilidade da 

Serra do Curral. Nesse sentido, avaliamos que a flexibilização da altimetria é passível de aprova-

A altura de taludes de corte e aterro tam-

presente relatório para análise e deliberação deste 



Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 
Belo Horizonte 

CDPCM/BH. 
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