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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. Tratava-se de proposta de edificação de uso misto, comercial e residencial multifamiliar,

com 20 pavimentos além dos dois níveis de garagem, área total construída de 8892,25 m² em um 

terreno de 2389,42 m², para a qual o

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

damente 58 metros em seu ponto crítico. Ainda assim, pela análise das foto

das, o mesmo prédio não causava obstrução n

Conselho não chegou a um consenso quanto à aprovação ou reprovação da proposta e o assunto 

foi retirado de pauta na reunião realizada em 18 de agosto de 2021

Foram realizadas reuniões entre a DPCA e o interessado

que esta tivesse uma relação mais harmônica com o bem tombado 

entorno imediato, além de orientações quanto à apresentação mais foto

sadas mais distantes a fim de aferir o impacto nas visadas regionais

encaminhada em 22/10/2021.

2- Apresentação do projeto
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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 

se de proposta de edificação de uso misto, comercial e residencial multifamiliar,

com 20 pavimentos além dos dois níveis de garagem, área total construída de 8892,25 m² em um 

para a qual o interessado solicitava a flexibilização do limite altimétrico de 

27 metros e da altura de taludes de corte e aterro. O prédio chegava a uma altura de aproxim

damente 58 metros em seu ponto crítico. Ainda assim, pela análise das foto

causava obstrução na visibilidade da Serra do Curral

Conselho não chegou a um consenso quanto à aprovação ou reprovação da proposta e o assunto 

na reunião realizada em 18 de agosto de 2021.  

reuniões entre a DPCA e o interessado no intuito de adequar a proposta para 

que esta tivesse uma relação mais harmônica com o bem tombado – a Serra do Curral 

além de orientações quanto à apresentação mais foto

a fim de aferir o impacto nas visadas regionais. Por fim, a nova proposta foi 

encaminhada em 22/10/2021. 

projeto e análise 

 fl. 1 de 18 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

patrimoniocultural@pbh.gov.br 

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 

se de proposta de edificação de uso misto, comercial e residencial multifamiliar, 

com 20 pavimentos além dos dois níveis de garagem, área total construída de 8892,25 m² em um 

a flexibilização do limite altimétrico de 

O prédio chegava a uma altura de aproxima-

damente 58 metros em seu ponto crítico. Ainda assim, pela análise das foto-inserções apresenta-

visibilidade da Serra do Curral. No entanto, o 

Conselho não chegou a um consenso quanto à aprovação ou reprovação da proposta e o assunto 

adequar a proposta para 

a Serra do Curral – e com o 

além de orientações quanto à apresentação mais foto-inserções a partir de vi-

. Por fim, a nova proposta foi 
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O terreno situa-se no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA11. 

Pela Lei 11.181/19, os lotes encontram

ma exigida é de 20% e a taxa de ocupação

e a altura máxima de taludes de corte e aterro é de 3 metros.

De acordo com o memorial descritivo, a

anterior da proposta, reformulou

pavimentos tipo para diminuir em sua altura o equivalente a 3,5

em que o aumento da ocupação horizontal

se as áreas entregues ao público.

do pilotis foram diminuídos, e a cota de assentamento do térreo abaixou 2m.

ficou na altura da esquina da

mais continuidade às praças privadas

dos para tons e materiais que remetem à Serra

deu lugar a uma malha vazada em aço corten.

Nessa nova proposta a altura no ponto crítico é de 46,77 metros, cerca de 12 metros a menos que 

a anterior. 

Corte – proposta anterior.
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Localização do imóvel. Fonte: BH Map. 

se no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA11. 

, os lotes encontram-se no zoneamento OM-3. A taxa de permeabilidade

exigida é de 20% e a taxa de ocupação máxima é de 80%. O limite alt

e a altura máxima de taludes de corte e aterro é de 3 metros. 

De acordo com o memorial descritivo, acatando os questionamentos levantados na apreciação 

proposta, reformulou-se o projeto aumentando a área de projeção da m

pavimentos tipo para diminuir em sua altura o equivalente a 3,5 pavimentos, cerca de 10m, l

em que o aumento da ocupação horizontal não compromete as gentilezas urbanas, preservando

ao público. Também no sentido de reduzir a altura, os pés direitos da loja e 

foram diminuídos, e a cota de assentamento do térreo abaixou 2m.

ou na altura da esquina da Rua Rio Verde com Rua Francisco Deslandes, integrando e dando 

dade às praças privadas (interna) e pública (externa). Os acabamentos foram alter

dos para tons e materiais que remetem à Serra do Curral, e a cortina de vidro no meio do prédio 

vazada em aço corten. 

ura no ponto crítico é de 46,77 metros, cerca de 12 metros a menos que 

proposta anterior. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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se no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA11. 

A taxa de permeabilidade míni-

O limite altimétrico é de 27 metros 

catando os questionamentos levantados na apreciação 

o projeto aumentando a área de projeção da maior parte dos 

pavimentos, cerca de 10m, limite 

não compromete as gentilezas urbanas, preservando-

Também no sentido de reduzir a altura, os pés direitos da loja e 

foram diminuídos, e a cota de assentamento do térreo abaixou 2m. Com isso, o térreo 

Deslandes, integrando e dando 

Os acabamentos foram altera-

do Curral, e a cortina de vidro no meio do prédio 

ura no ponto crítico é de 46,77 metros, cerca de 12 metros a menos que 

 
Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Corte – proposta atual

Comparativo entre a 
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proposta atual. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
 

Comparativo entre a proposta atual, à esquerda, e a proposta anterior, à direita.
Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 
proposta atual, à esquerda, e a proposta anterior, à direita. 
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Proposta anterior.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Proposta anterior.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Proposta anterior.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Proposta anterior.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Proposta anterior. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
Proposta atual.

Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 
anterior. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
Proposta atual.

Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 
Proposta anterior. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
Proposta atual.

Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 
Proposta anterior. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
Proposta atual.

Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Proposta atual. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 
Proposta atual. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 
Proposta atual. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 
Proposta atual. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Para fins comparativos, o interessado ainda encaminhou um estudo de como ficaria a implantação 

de uma edificação que atendesse ao limite altimétrico de 27 metros e demais parâmetros defin

dos para a área, proposta essa 

DPCA. “Uma edificação com altimetria de 27m teria pavimentos com área maior para compensar 

a área total construída, ocupando mais horizontalmente o terreno, até o limite dos afastamentos 

frontais e laterais mínimos. Essa construção robusta acarretaria maior 

público do que supostamente causaria um edifício mais alto ocupando uma faixa estreita no meio 

do terreno(...). Sempre ressalvando que isso se aplica a este contexto específico e que a altura 

em questão não afeta as visadas do b

benefícios de gentileza urbana que seriam inviáveis na tipologia de 27m com ocupação horizontal 

abarcando quase todo o terreno

O interessado ainda argumenta que uma edificação mais verticalizada com uma

menor beneficiaria o entorno imediato por meio da p

valorização do mesmo com uso

cimento dos vizinhos imediatos liberando ventilação, 

paisagem urbana com uma estética volumétrica bem

liberação das esquinas, ampliando o

mento de vias; favorecimento do ambiente urbano e microclima com criação de praças e

verdes para uso público; e favorecimento do pedestre com ampliação, continuidade das calçadas 

e criação de percursos alternativos nos afastamentos frontais generosos.

níveis de implantação foram rebaixados em dois metros em relação à proposta anterior, fazendo 

com que o pilotis fique totalmente visível e integrado aos jardins das áreas públicas. 

O projeto teve como uma de suas premissas recuos generosos da torre visando 

co áreas ajardinadas de fruição proporcionando uma relação de parceria com o coletivo. O e

preendimento ocupa seis lotes e a área de fruição pública corresponde a mais de dois desses 

lotes. A implantação da torre prevê uma taxa de ocupação

do em áreas abertas. Assim, as visadas dos vizinhos imediatos ficariam liberadas.

argumenta que uma ocupação que atendesse o limite alti

mento mais horizontalizado acarret

de suas visadas e também para o entor

reduziriam aos afastamentos e recuos mínimos previstos na legislação urbanística.
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interessado ainda encaminhou um estudo de como ficaria a implantação 

de uma edificação que atendesse ao limite altimétrico de 27 metros e demais parâmetros defin

proposta essa que não teria necessidade de análise pelo CDPCM

Uma edificação com altimetria de 27m teria pavimentos com área maior para compensar 

a área total construída, ocupando mais horizontalmente o terreno, até o limite dos afastamentos 

frontais e laterais mínimos. Essa construção robusta acarretaria maior prejuízo para os vizinhos e 

público do que supostamente causaria um edifício mais alto ocupando uma faixa estreita no meio 

. Sempre ressalvando que isso se aplica a este contexto específico e que a altura 

em questão não afeta as visadas do bem tombado. A nossa proposta permite também agregar 

benefícios de gentileza urbana que seriam inviáveis na tipologia de 27m com ocupação horizontal 

abarcando quase todo o terreno”. 

O interessado ainda argumenta que uma edificação mais verticalizada com uma

menor beneficiaria o entorno imediato por meio da preservação das visadas do bem tombado e 

valorização do mesmo com uso de materiais e vegetação que remetem à Serra do C

cimento dos vizinhos imediatos liberando ventilação, iluminação e visibilidade; f

paisagem urbana com uma estética volumétrica bem cuidada; favorecimento dos transeuntes com 

liberação das esquinas, ampliando o horizonte de visadas nestes pontos privilegiados de cruz

o do ambiente urbano e microclima com criação de praças e

avorecimento do pedestre com ampliação, continuidade das calçadas 

criação de percursos alternativos nos afastamentos frontais generosos. 

veis de implantação foram rebaixados em dois metros em relação à proposta anterior, fazendo 

com que o pilotis fique totalmente visível e integrado aos jardins das áreas públicas. 

projeto teve como uma de suas premissas recuos generosos da torre visando 

co áreas ajardinadas de fruição proporcionando uma relação de parceria com o coletivo. O e

preendimento ocupa seis lotes e a área de fruição pública corresponde a mais de dois desses 

lotes. A implantação da torre prevê uma taxa de ocupação de 17%, com 83% do terreno resulta

Assim, as visadas dos vizinhos imediatos ficariam liberadas.

argumenta que uma ocupação que atendesse o limite altimétrico de 27 metros prevendo

mento mais horizontalizado acarretaria maior prejuízo aos vizinhos imediatos com obstrução total 

bém para o entorno imediato posto que as áreas permeáveis e de fruição se 

reduziriam aos afastamentos e recuos mínimos previstos na legislação urbanística.
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interessado ainda encaminhou um estudo de como ficaria a implantação 

de uma edificação que atendesse ao limite altimétrico de 27 metros e demais parâmetros defini-

que não teria necessidade de análise pelo CDPCM-BH nem pela 

Uma edificação com altimetria de 27m teria pavimentos com área maior para compensar 

a área total construída, ocupando mais horizontalmente o terreno, até o limite dos afastamentos 

prejuízo para os vizinhos e 

público do que supostamente causaria um edifício mais alto ocupando uma faixa estreita no meio 

. Sempre ressalvando que isso se aplica a este contexto específico e que a altura 

em tombado. A nossa proposta permite também agregar 

benefícios de gentileza urbana que seriam inviáveis na tipologia de 27m com ocupação horizontal 

O interessado ainda argumenta que uma edificação mais verticalizada com uma taxa de ocupação 

reservação das visadas do bem tombado e 

à Serra do Curral; favore-

visibilidade; favorecimento da 

avorecimento dos transeuntes com 

horizonte de visadas nestes pontos privilegiados de cruza-

o do ambiente urbano e microclima com criação de praças e áreas 

avorecimento do pedestre com ampliação, continuidade das calçadas 

 Nessa nova proposta os 

veis de implantação foram rebaixados em dois metros em relação à proposta anterior, fazendo 

com que o pilotis fique totalmente visível e integrado aos jardins das áreas públicas.  

projeto teve como uma de suas premissas recuos generosos da torre visando entregar ao públi-

co áreas ajardinadas de fruição proporcionando uma relação de parceria com o coletivo. O em-

preendimento ocupa seis lotes e a área de fruição pública corresponde a mais de dois desses 

de 17%, com 83% do terreno resultan-

Assim, as visadas dos vizinhos imediatos ficariam liberadas. O interessado 

métrico de 27 metros prevendo adensa-

aria maior prejuízo aos vizinhos imediatos com obstrução total 

no imediato posto que as áreas permeáveis e de fruição se 

reduziriam aos afastamentos e recuos mínimos previstos na legislação urbanística. 
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Comparativo de ocupações 

Comparativo de ocupações – simulação de ocupação com 27 metros
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ocupações – proposta em análise. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

simulação de ocupação com 27 metros. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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proposta em análise. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Comparativo de ocupações 

Comparativo de ocupações – simulação de ocupação com 27 metros
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Comparativo de ocupações – proposta em análise. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 

simulação de ocupação com 27 metros. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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material encaminhado pelo interessado. 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Simulação de ocupação com 27 metros

Simulação de ocupa

Proposta atual
Fonte: material encaminhado pelo interessado
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Simulação de ocupação com 27 metros. Fonte: material encaminhado pelo interessado

Simulação de ocupação com 27 metros. Fonte: material encaminhado pelo interessado

 
Proposta atual.  

Fonte: material encaminhado pelo interessado 

Simulação de ocupação com 27 metros
Fonte: material encaminhado pelo interessado
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. Fonte: material encaminhado pelo interessado 

 

. Fonte: material encaminhado pelo interessado 

 
Simulação de ocupação com 27 metros.  

Fonte: material encaminhado pelo interessado 
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Proposta atual
Fonte: material encaminhado pelo interessado

Proposta atual
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 te

que o impacto na visibilidade da Serra do Curral é 

Mapa das visadas.

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

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

 
Proposta atual.  
encaminhado pelo interessado 

Simulação de ocupação com 27 metros
Fonte: material encaminhado pelo interessado

 
Proposta atual.  

Fonte: material encaminhado pelo interessado 
Simulação de ocupação com 27 metros

Fonte: material encaminhado pelo 

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 praticamente inexistente.

Mapa das visadas. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Simulação de ocupação com 27 metros.  

Fonte: material encaminhado pelo interessado 

 
Simulação de ocupação com 27 metros.  

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 tomba-

rreno. As foto inserções mostram 

inexistente.  

 

Fonte: material encaminhado pelo 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 esqu
na com Rua Pium-í. Fonte: material encaminhado pelo 

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

pelo interessado.

 
Francisco Deslandes. Fonte: 

material encaminhado pelo interessado. 

Foto inserções a partir da Avenida Francisco Deslandes
edificação existente tampa a vista da nova edificação. 

te: material encaminhado pelo interessado.

 

Avenida Francisco Deslandes esqui-
Fonte: material encaminhado pelo 
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Fonte: material encaminhado 

pelo interessado. 

 

 
Foto inserções a partir da Avenida Francisco Deslandes. A 
edificação existente tampa a vista da nova edificação. Fon-

te: material encaminhado pelo interessado. 
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Visada 4 a partir da Avenida Francisco Deslandes e R
Montes Claros. Fonte: material encaminhado pelo int

ressado. 

Visada 5 a partir da Rua Rio Verde e Rua Florália. 
material encaminhado pelo interessado.
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Foto inserções a partir da Avenida Francisco Deslandes 
esquina com Rua Pium-í. A edificação existente tampa a 
vista da nova edificação. Fonte

nhado pelo interessado.

 
Francisco Deslandes e Rua 

aterial encaminhado pelo inte-

Foto inserção a partir da Avenida Francisco Deslandes e 
Rua Montes Claros. Não há interferência na visada da 

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

 
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 edific

ção se insere na massa construída já existente. 
material encaminhado pelo interessado.
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Avenida Francisco Deslandes 
A edificação existente tampa a 
Fonte. Fonte: material encami-

nhado pelo interessado. 
 

 
Foto inserção a partir da Avenida Francisco Deslandes e 
Rua Montes Claros. Não há interferência na visada da 

Serra do Curral a partir deste ponto de vista. Fonte: materi-
al 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 edifica-

ção se insere na massa construída já existente. Fonte: 
material encaminhado pelo interessado. 
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Visada 6 a partir da Rua Rio Verde e Avenida Francisco 
Deslandes. Fonte: material encaminhado pelo interess

do. 

Visada 7 a partir da Rua Vitório Marçola. 
encaminhado pelo interessado.

Visada a partir da Rua Caldas com Rua Grão Mogol: 
edificação proposta obstruída pelas edificações existe

tes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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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 Franci
co Deslandes. Fonte: material encam

sado.

 
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. 

nhado pelo 

 

Rua Caldas com Rua Grão Mogol: 
edificação proposta obstruída pelas edificações existen-

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

Visada a partir da Rua Outono com Rua Grão Mogol: edif
cação proposta obstruída pelas edificações existentes (seta 
indica edifício azul da Rua Montes Claros). 

encaminhado pelo interessado.
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Foto inserção a partir da Rua Rio Verde e Avenida Francis-

Fonte: material encaminhado pelo interes-
sado. 

 

Foto inserção a partir da Rua Vitoria Marçola. Deste ponto 
de vista a edificação não aparece. Fonte: material encami-

nhado pelo interessado. 

 

Visada a partir da Rua Outono com Rua Grão Mogol: edifi-
cação proposta obstruída pelas edificações existentes (seta 
indica edifício azul da Rua Montes Claros). Fonte: material 

encaminhado pelo interessado. 
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Visada a partir da Avenida do Contorno com Avenida 
Cristóvão Colombo: edificação proposta obstruída pelas 

edificações existentes. Fonte: material encaminhado pelo 
interessado. 

Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo com Av
nida Getúlio Vargas: edificação proposta obstruída pelas 
edificações existentes. Fonte: material encam

interessado. 

Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo em frente 
ao Palacete Dantas: edificação proposta obstruída pelas 
edificações existentes. Fonte: material 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 
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Visada a partir da Avenida do Contorno com Avenida 
Cristóvão Colombo: edificação proposta obstruída pelas 

Fonte: material encaminhado pelo 
 

Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo com Rua 
Fernandes Tourinho: edifica
edificações existentes. Fonte: material encaminhado pelo 

interessado.

 

Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo com Ave-
nida Getúlio Vargas: edificação proposta obstruída pelas 

Fonte: material encaminhado pelo 
 

Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo com Rua 
Sergipe: edificação proposta obstruída pelas edificações 

existentes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

 

Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo em frente 
ao Palacete Dantas: edificação proposta obstruída pelas 

Fonte: material encaminhado pelo 
 

Visada a partir da Praça da Liberdade: edificação proposta 
obstruída pelas edificações existentes. 

encaminhado 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 
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Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo com Rua 
Fernandes Tourinho: edificação proposta obstruída pelas 

Fonte: material encaminhado pelo 
interessado. 

 

Visada a partir da Avenida Cristóvão Colombo com Rua 
Sergipe: edificação proposta obstruída pelas edificações 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Visada a partir da Praça da Liberdade: edificação proposta 
s edificações existentes. Fonte: material 

encaminhado 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 
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fundo de um vale. Mesmo de pontos mais afastado

visadas. Tampouco a extrapolação da altura de talude

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 Serra do Curral e como trata

local antropizado, em terreno que já abriga edificações, a aplicação da diretriz não faz sentido. 

Estudo de visibilidade a partir da

Vista a partir do Mirante Baleia Taquaril. 
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de pontos mais afastados o empreendimento proposto não interfere nas 

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

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 como trata

em terreno que já abriga edificações, a aplicação da diretriz não faz sentido. 

Estudo de visibilidade a partir das ADEs Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Vista a partir do Mirante Baleia Taquaril. Em destaque o bairro Anchieta atrás da comunidade Nossa S

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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s o empreendimento proposto não interfere nas 

s de corte e aterro impacta na ambiência do 

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 como trata-se de 

em terreno que já abriga edificações, a aplicação da diretriz não faz sentido.  

 

Mirantes. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

atrás da comunidade Nossa Sra. de Fátima. 
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Vista a partir do Mirante Mangabeiras. 

Vista a partir do Mirante Comiteco. 
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Vista a partir do Mirante Mangabeiras. Em destaque a localização do empreendimento proposto

minhado pelo interessado. 

Vista a partir do Mirante Comiteco. Em destaque a localização do empreendimento proposto

nhado pelo interessado. 
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Em destaque a localização do empreendimento proposto. Fonte: material enca-

 

Em destaque a localização do empreendimento proposto. Fonte: material encami-
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Vista a partir do Mirante Belvedere. 

Vista a partir do Mirante Milionários. 

ta atrás do Bairro Estoril (não avistado) e Bairro Buritis
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Vista a partir do Mirante Belvedere. Em destaque a localização do empreendimento proposto

nhado pelo interessado. 

Vista a partir do Mirante Milionários. Em destaque, da esquerda para a direita: Parque Jacques Cousteau, bairro Anchi

ta atrás do Bairro Estoril (não avistado) e Bairro Buritis. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Em destaque a localização do empreendimento proposto. Fonte: material encami-

 

Em destaque, da esquerda para a direita: Parque Jacques Cousteau, bairro Anchie-

. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Vista a partir do Mirante engenho Nogueira. 

luz

Vista a partir do Mirante Mariano de Abreu. 

ao lado, o Ministério do Exército na Avenida Raja Gabaglia, o Edifício Forluz e a Arena Independência. 

Cabe destacar que na reunião do CDPCM

impacto regional à visibilidade da Serra do Curral, também ponderou

paisagem local do bairro Anchieta e entorno imediato em função da grand

Quanto a esse ponto, esclarecemos que

tal análise na área em questão, pois não se trata de Conjunto Urbano protegido e não há bens 

tombados ou com processo de tombamento aberto n

prometida pela implantação do empreendimento

A Diretriz nº 13 da Deliberação nº 147/2003 determina em que 

Área Parcelada 11 (Apa11), observado o disposto na alínea "a" su
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artir do Mirante engenho Nogueira. Em destaque o bairro Anchieta, atrás do edifício marrom

luz. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

Vista a partir do Mirante Mariano de Abreu. Em destaque, da esquerda para a direita: o bairro Anchieta com o Lifecenter 

ao lado, o Ministério do Exército na Avenida Raja Gabaglia, o Edifício Forluz e a Arena Independência. 

encaminhado pelo interessado. 

acar que na reunião do CDPCM-BH realizada em 18/082021, além da possibilidade do 

impacto regional à visibilidade da Serra do Curral, também ponderou-se acerca dos impactos na 

paisagem local do bairro Anchieta e entorno imediato em função da grand

Quanto a esse ponto, esclarecemos que não há previsão nas diretrizes atuais do Conselho para 

tal análise na área em questão, pois não se trata de Conjunto Urbano protegido e não há bens 

bados ou com processo de tombamento aberto no entorno cuja visibilidade poderia ser co

metida pela implantação do empreendimento. 

iretriz nº 13 da Deliberação nº 147/2003 determina em que “h) Nas áreas classificadas como 

Área Parcelada 11 (Apa11), observado o disposto na alínea "a" supra, referente à implantação da 
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atrás do edifício marrom, e o Edifício For-

 

Em destaque, da esquerda para a direita: o bairro Anchieta com o Lifecenter 

ao lado, o Ministério do Exército na Avenida Raja Gabaglia, o Edifício Forluz e a Arena Independência. Fonte: material 

realizada em 18/082021, além da possibilidade do 

se acerca dos impactos na 

paisagem local do bairro Anchieta e entorno imediato em função da grande massa da edificação. 

previsão nas diretrizes atuais do Conselho para 

tal análise na área em questão, pois não se trata de Conjunto Urbano protegido e não há bens 

o entorno cuja visibilidade poderia ser com-

“h) Nas áreas classificadas como 

pra, referente à implantação da 
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edificação e recobrimento das áreas permeáveis remanescentes, deverá ser procedido um estudo 

de visibilidade e impacto paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos 

principais Trajetos e Visadas Privil

apresentado mostrou que o impacto na visibilidade do bem tombado é praticamente inexistente.

Por fim, destacamos a importância do paisagismo contemplado na proposta como fator prepo

rante na qualificação dos espaços de fruição. Destarte, entendemos que este deverá ser det

do e encaminhado para análise a fim de verificar o atendimento da premissa relativa ao uso de 

espécies nativas da Serra do Curral, conforme lista anexa à Portaria Co

nº 003/2019. As imagens ilustrativas encaminhadas pelo interessado dão a entender que tal pr

missa não é atendida ao usar imagens de palmeiras não contempladas na referida lista.

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

APA11, ADE Serra do Curral. 

tros e da altura de taludes de corte e aterro. Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são 

atendidos. 

No entendimento da DPCA, 

Serra do Curral. Nesse sentido, como a proposta atende à 

147/2003, somos favoráveis à sua aprovação sem aplicação de medida compensatória.

Caso este Conselho delibere pela 

plícita na deliberação as questões levantadas acerca do paisagismo: uso de espécies nativas da 

Serra do Curral, conforme lista anexa à Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019.

Face ao exposto, encaminhamos 

CDPCM/BH. 
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edificação e recobrimento das áreas permeáveis remanescentes, deverá ser procedido um estudo 

de visibilidade e impacto paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos 

principais Trajetos e Visadas Privilegiadas”. Quanto a essa diretriz importa ressaltar que o estudo 

apresentado mostrou que o impacto na visibilidade do bem tombado é praticamente inexistente.

a importância do paisagismo contemplado na proposta como fator prepo

te na qualificação dos espaços de fruição. Destarte, entendemos que este deverá ser det

caminhado para análise a fim de verificar o atendimento da premissa relativa ao uso de 

cies nativas da Serra do Curral, conforme lista anexa à Portaria Co

nº 003/2019. As imagens ilustrativas encaminhadas pelo interessado dão a entender que tal pr

sa não é atendida ao usar imagens de palmeiras não contempladas na referida lista.

Considerações Finais 

projeto de nova edificação para o terreno localizado na Avenida Francisco 

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

APA11, ADE Serra do Curral. O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico 

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

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

tido, como a proposta atende à Diretriz nº 13 da Deliberação nº 

somos favoráveis à sua aprovação sem aplicação de medida compensatória.

Caso este Conselho delibere pela aprovação do projeto em tela, sugerimos ainda que se faça e

plícita na deliberação as questões levantadas acerca do paisagismo: uso de espécies nativas da 

Serra do Curral, conforme lista anexa à Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019.

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação 

Belo Horizonte, 0

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira

Arquiteta Urbanista | DPCA
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edificação e recobrimento das áreas permeáveis remanescentes, deverá ser procedido um estudo 

de visibilidade e impacto paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos 

essa diretriz importa ressaltar que o estudo 

apresentado mostrou que o impacto na visibilidade do bem tombado é praticamente inexistente.  

a importância do paisagismo contemplado na proposta como fator preponde-

te na qualificação dos espaços de fruição. Destarte, entendemos que este deverá ser detalha-

caminhado para análise a fim de verificar o atendimento da premissa relativa ao uso de 

cies nativas da Serra do Curral, conforme lista anexa à Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC 

nº 003/2019. As imagens ilustrativas encaminhadas pelo interessado dão a entender que tal pre-

sa não é atendida ao usar imagens de palmeiras não contempladas na referida lista. 

localizado na Avenida Francisco 

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 

O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico de 27 me-

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

impacta na visibilidade da 

iretriz nº 13 da Deliberação nº 

somos favoráveis à sua aprovação sem aplicação de medida compensatória. 

aprovação do projeto em tela, sugerimos ainda que se faça ex-

plícita na deliberação as questões levantadas acerca do paisagismo: uso de espécies nativas da 

Serra do Curral, conforme lista anexa à Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019. 

presente relatório para análise e deliberação deste 

05 de novembro de 2021. 

 

 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 


