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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA
O TERRENO LOCALIZADO NA RUA ENGEHEIRO BADY SALUM, S/Nº, LOTE 026 DO
QUARTEIRÃO 015, MANGABEIRAS, INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO
CURRAL EM ÁREA CLASSIFICADA COMO APA01, ADE SERRA DO CURRAL

1- Considerações iniciais
Em 06 de julho de 2021 o projeto de nova edificação para o terreno localizado na Rua Engenheiro
Bady Salum, s/nº, lote 026 do quarteirão 015, bairro das Mangabeiras foi encaminhado a esta Diretoria por meio do Protocolo Online nº 246/2021. O interessado solicitou que a proposta fosse encaminhada ao CDPCM-BH a fim de se avaliar a flexibilização do limite altimétrico de 7,5 metros. O
terreno em questão está localizado dentro do perímetro de entorno da Serra do Curral em párea
classificada como Apa1.
Em 31/08/2021 o interessado informou que o projeto seria alterado face à solicitação do IPHAN, e
as pranchas modificadas foram encaminhadas em 13/10/2021. A DPCA então procedeu com a análise preliminar e solicitou pequenas alterações nos desenhos, no que foi prontamente atendida.

Localização do imóvel. Fonte: BHMap, acesso em 01/12/2021.
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Localização do imóvel. Fonte: BHMap, acesso em 01/12/2021.

1- Apresentação do projeto e análise
O terreno no qual se pretende edificar possui área de 945m² e está localizado dentro do perímetro
de entorno da Serra do Curral em área classificada como Apa1 de acordo com a Deliberação nº
147/2003 e como PA-3 conforme disposto na legislação urbanística vigente. Nesse sentido, projetos
de novas edificações devem atender o limite altimétrico de 7,5 metros além de permeabilidade visual
de gradil, ajardinamento do passeio, altura máxima de taludes de corte e aterro de 3 metros, taxa
de permeabilidade mínima de 30% e taxa de ocupação máxima de 60% (cabendo dispensa desta
última por se tratar de edificação horizontal), além de altura máxima de 2 metros para estruturas
aparentes sob a laje de piso.
Trata-se de projeto de nova edificação de tipologia residencial unifamiliar com área total construída
de 484,37 m² em três níveis:
- térreo com 56,01 m²;
- 1º subsolo com 229,72 m²;
- 2º subsolo com 149,00 m².
Como o terreno possui declividade acentuada, a solução de implantação, ainda que escalonada,
acarretou em um volume que acaba por extrapolar os 7,5 metros máximos de altura em alguns
pontos da edificação, chegando a cerca de 1,6 metro no ponto crítico. Os demais parâmetros são
atendidos: o fechamento frontal possui permeabilidade visual, os taludes de corte e aterro estão
dentro dos 3 metros máximos permitidos, a taxa de permeabilidade é de 66,07% e a taxa de ocupação é de 33,27%. O projeto não traz a representação do ajardinamento passeio, talvez pelo fato
da rua estar inacabada nesse trecho. Nesse caso, a DPCA orienta que os 20% de ajardinamento
sejam cumpridos.
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Corte AA, mostrando solução de implantação escalonada. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Corte BB, com dois pontos onde a edificação ultrapassa o limite altimétrico de 7,5 metros.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Corte CC, mostrando solução de implantação escalonada e, nos fundos, a solução de taludes cobrindo a parte exposta
da estrutura junto ao solo onde ultrapassava os 2 metros máximos. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Foto inserção a partir da via de acesso, com parte da rua inacabada. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Foto inserção a partir da Rua Professor Sálvio Nunes. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Foto inserção a partir da Praça do Papa. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Foto inserção a partir da Praça Angelino Bruscini. Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Foto inserção a partir de vista aérea da região. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

As foto inserções apresentadas pelo interessado mostram que o terreno já possui vegetação densa
e que parte desta será mantida junto aos fundos da edificação, garantindo sua inserção harmônica
em meio ao entorno, por onde essa vegetação densa se prolonga até a área ocupada pelo Palácio
das Mangabeiras, o Parque Municipal e a área tombada da Serra do Curral.
Ainda que o volume da edificação ultrapasse a altimetria máxima de 7,5 metros nos pontos apontados acima, tal extrapolação não acarreta impacto na visibilidade da Serra do Curral. Trata-se de
solução arquitetônica bem elaborada e louvável do ponto de vista técnico e estético, a qual resultou
uma implantação harmônica em terreno de declividade acentuada.

2- Considerações Finais
Trata-se de projeto de nova edificação para o terreno localizado na Rua Engenheiro Bady Salum,
s/nº, lote 026 do quarteirão 015, bairro Mangabeiras, inserido no Perímetro de Entorno da Serra do
Curral em área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. A edificação descumpre o parâmetro
realtivo ao limite altimétrico de 7,5 metros.
A análise da DPCA aferiu que a extrapolação do limite altimétrico de 7,5 metros não acarreta impacto
na ambiência local, tampouco no que tange à visibilidade da Serra do Curral. Apesar da declividade
acentuada do terreno, o responsável técnico alcançou uma solução harmônica para a implantação
da nova edificação. A DPCA entende que a flexibilização nesse caso é passível de aprovação sem
aplicação de medida compensatória.
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Necessário frisar a necessidade de garantir os 20% de ajardinamento do passeio quando a
continuação da via for aberta, portanto o projeto a ser encaminhado à SUREG deve trazer essa
solução em desenho.
Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste CDPCM/BH.

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2021.

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira
Arquiteta Urbanista | DPCA
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