RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE ÀO PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PROPOSTA PARA
TERRENO SITUADO NA AV. AGULHAS NEGRAS E RUA AMÉRICO WERNECK, S/Nº (LOTE 016,
QUARTEIRÃO 001), BAIRRO DAS MANGABEIRAS, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE
ENTORNO DA SERRA DO CURRAL, SUBÁREA 3.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 03/03/2021 foi aberto na DPCA o protocolo online 0074/21, contendo proposta de nova
edificação de uso residencial unifamiliar para terreno conformado pelo lote 016, do quarteirão 001, ZF
109, inserido no perímetro de entorno do tombamento da Serra do Curral pela Deliberação nº 147/03 do
CDPCM-BH.
Em 05/05 e em 10/05/2021 a documentação foi complementada, e o projeto parcialmente
alterado, atendendo a pedido da DPCA.
Tendo em vista que o projeto arquitetônico não atende a algumas das diretrizes previstas para o
local, encaminhamos este Relatório Técnico à análise e deliberação do CDPCM-BH.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

O projeto arquitetônico em questão está inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral, em
área classificada como Apa 01. Neste sentido, as propostas arquitetônicas devem atender às seguintes
diretrizes especiais de projeto definidas pelo CDPCM-BH:
1) Altura máxima da edificação restrita a 7,5 metros. Essa altura será medida, no sentido vertical, ponto a
ponto do terreno natural, considerado como referência o levantamento da PRODABEL;
2) Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 3,0m (três
metros). Estruturas sob a laje de piso ou estruturas aparentes sob a laje de piso com no máximo 2,0m
(dois metros) de altura (as edificações que tiverem vedações de estruturas sob a laje de piso ou
estruturas aparentes devem conformar massa arbórea ou arbustiva no afastamento à frente da fachada

para harmonização, de forma a não deixar a base da edificação exposta). Esta massa arbórea ou
arbustiva deve utilizar espécies arbóreas nativas da Serra do Curral;
3) Elementos de vedação com permeabilidade visual nos seguintes termos: No mínimo 70% (setenta por
cento) do fechamento frontal do terreno feito com elementos em trama, vazados ou transparentes. Nas
soluções em tramas, os elementos vazados ou transparentes correspondem a, pelo menos, 80% (oitenta
por cento) da área em que forem instaladas. As soluções de vedação previstas acima poderão conter
mureta de até 0,80m (oitenta centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal,
para contenção do terreno.
4) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze por cento)
de índice de refletividade e serem incolores.
5) É de preservação permanente a vegetação nativa da Serra do Curral, devendo ser promovida à
substituição dos espécimes exóticos.
6) Os passeios lindeiros a cada testada de lote devem ter, no mínimo, 20% (vinte por cento) de sua área
com cobertura vegetal, respeitada a faixa livre de pedestre mínima de 1,50m (um metro e cinquenta
centímetros).

Mapeamento Cultural da DPCA com a indicação do terreno da nova edificação

.
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Vista aérea com
destaque para a
localização do
terreno.
Fonte: vista aérea
do Google/ 2021.

3 – O PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO

O terreno conformado pelo lote 016 do quarteirão 001, do Bairro das Mangabeiras, soma
660,00m2 de área. O projeto arquitetônico prevê uma edificação de uso residencial unifamiliar,
desenvolvida em três pavimentos mais caixa d’água, com 474,46 m2 de área total construída. O acesso
social é feito pela Avenida Agulhas Negras e o acesso de veículos pela Rua Américo Werneck.
No que se refere aos acabamentos de fachadas e gradis, estão previstos materiais e tonalidades
discretas e terrosas, tais como indicadas abaixo:
■ Gradil Avenida Agulhas Negras: vidro temperado transparente, não reflexivo, e pórtico em concreto
aparente com portões em alumínio anodizado inox;
■ Gradil Rua Américo Werneck: muro em concreto aparente frisado e portão da garagem em alumínio
anodizado inox;
■ Fachada frontal da Avenida Agulhas Negras: detalhe em ladrilho hidráulico colorido, pintura cor cinza
médio, painel no 2º pavimento em perfil de alumínio padrão madeira, esquadrias em alumínio anodizado
inox e vidro transparente, não reflexivo, porta de entrada de madeira e portão serviço em alumínio
anodizado inox;
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■ Fachada frontal Rua Américo Werneck: pintura cor cinza médio, guarda corpos e esquadrias em
alumínio anodizado inox e vidro transparente, não reflexivo;
■ Fachadas laterais: pintura cor cinza médio, guarda corpos e esquadrias em alumínio anodizado inox e
vidro transparente, não reflexivo;
■ As coberturas serão em laje impermeabilizada, pérgola com pintura cor cinza médio e vidro de
segurança (iluminação zenital).
Todos os vidros propostos terão refletividade inferior a 11%.

Vista frontal, voltada
para a Avenida
Agulhas Negras, feita
do interior do terreno
Fonte: material
apresentado pelos
interessados

Vista frontal, voltada
para a Rua Américo
Werneck, feita do
interior do terreno.
Fonte: material
apresentado pelos
interessados

4

O projeto atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
■ Permeabilidade visual de gradil, na face voltada para a Avenida Agulhas Negras.
■ Limite de altura para cortes e aterros, restrito a 3,0 metros. Cabe ressaltar que a edificação aproveita o
desnível do terreno, locando a garagem no ponto mais baixo, junto à Rua Américo Werneck.
■ Utilização de espécies nativas da Serra do Curral nos jardins das áreas permeáveis, conforme nota
inserida na prancha do 1º pavimento.
■ Cor e índice de refletividade dos vidros.
■ Ajardinamento do passeio, que chega a 65% da área da calçada na testada da Avenida Agulhas Negras
(273,12m2). Na Rua Américo Werneck, a largura do passeio não permite a implantação da faixa
ajardinada sem comprometimento das normas de acessibilidade.
Apesar de o acréscimo de 30% na Taxa de Permeabilidade mínima, e de o decréscimo de 30% na Taxa
de Ocupação máxima, não serem mais exigidos pelo CDPCM-BH, a edificação foi projetada atendendo a
estas antigas diretrizes. Dessa forma, estão previstos 40,77% de TP (em lugar dos 30% exigidos pela Lei
11.181/19) e 41,97% de TO (em lugar dos 60% exigidos).

O projeto não atende aos seguintes parâmetros urbanísticos definidos pelo CDPCM-BH:
■ Limite de altura para a edificação: o projeto ultrapassa o limite definido para Apa 01 em cerca de 2,50
metros, particularmente no volume da caixa d’água. Ressaltamos que, na versão anterior, este elemento
ultrapassava o limite em aproximadamente 3,80m, como indicado no Memorial Descritivo. Posteriormente
o projeto foi revisto, apedido da DPCA, rebaixando a altura da caixa d’água. Conforme informado pelos
RTs do projeto, a altura desse volume decorre da adoção de sistema de aquecimento solar. Como
esclareceram, foram previstas as medidas mínimas necessárias para instalação do sistema (20 cm do
topo da placa que estará sobre a laje de cobertura até a parte inferior do boiler; e 15 cm do topo do boiler
até o fundo da caixa d’água).
■ Permeabilidade visual de gradil na face voltada para a Rua Américo Werneck: o trecho de gradil que
não atua como arrimo deve possuir permeabilidade visual nos moldes da Deliberação 027/2021 do
CDPCM-BH.
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4 – FOTO-INSERÇÕES

O lote em questão possui cota altimétrica inferior a inúmeras casas já implantadas no entorno
imediato, localizadas em partes topograficamente mais elevadas, visíveis a partir da Avenida Agulhas
Negras (a exemplo das casas da rua João Camilo de Oliveira Torres e da rua Engenheiro Bady Salum).
Além disso, o projeto arquitetônico proposto se harmoniza com o gabarito já existente no entorno
imediato, possuindo apenas dois pavimentos na face voltada para a Avenida.
As foto-inserções apresentadas sugerem que a nova edificação, vista a partir da Avenida Agulhas
Negras, fica abaixo da linha edificada nas cotas altimétricas superiores, apesar de o volume da caixa
d’água extrapolar o limite dos 7,5 metros.

Vista aérea com a implantação da nova edificação (frente para a Avenida Agulhas Negras).
Fonte: material fornecido pelos interessados.
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Vista da Avenida Agulhas Negras, olhando para o terreno da nova edificação. Fonte: Google, Street-view. (Jul./2009)

Foto-inserção fornecida pelos interessados.
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Vista da Avenida Agulhas Negras, olhando para o terreno da nova edificação. Fonte: Google, Street-view. (Mar../2020)

Foto-inserção fornecida pelos interessados.
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No que se refere aos possíveis impactos visuais a partir das visadas da Rua Américo Werneck, cabe
ressaltarmos que o volume que extrapolaria o limite de altura (caixa d’água) dista mais de 10 metros do
alinhamento com esta via.
Esse recuo considerável, somado à curvatura e à largura estreira da via, impede interferências na visada
da Serra neste local.

Vista aérea com a implantação da nova edificação (frente para a Rua Américo Werneck).
Fonte: material fornecido pelos interessados.
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Vista da Rua Américo Werneck, olhando para o terreno da nova edificação. Fonte: Google, Street-view. (Mar./2020)

Foto-inserção fornecida pelos interessados.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto neste Relatório Técnico, nota-se que o projeto arquitetônico, apesar de não atender
a alguns dos parâmetros previstos pelo CDPCM-BH para o local, não destoa do gabarito edificado no seu
entorno imediato, e não implica impactos adicionais na visibilidade da Serra do Curral.
Neste sentido, a DPCA não vê impedimentos à aprovação do projeto mas faz, contudo, a ressalva.
em relação ao gradil voltado para a Rua Américo Werneck. Segunda parecer desta Diretoria, o muro
deveria ser reformulado de forma a prever a permeabilidade visual no trecho em que não atua como
arrimo, nos termos da Deliberação 027/2021 do CDPCM-BH.
Encaminhamos, assim, este Relatório para análise e deliberação do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 11/05/2021

Carolina Pereira Soares (79542-2)
Arquiteta e urbanista da DPCA/FMC
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