Diretoria de Patrimônio
Cultural e Arquivo Público

ANALISE DE PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO
APROVADO PELO CONSELHO PARA LOTE SITUADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA
(LOTE 009, QUARTEIRÃO 033) – BAIRRO ESTORIL, PERTENCENTE AO PERIMETRO DE
ENTORNO DA SERRA DO CURRAL – SUBÁREA 02 BOM SUCESSO/CERCADINHO – ADE
SERRA DO CURRAL
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em fevereiro de 2020 foi protocolizado na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo
Público/DPCA, através do protocolo nº173/20, projeto de nova edificação para a rua José
Rodrigues Pereira, s/n – lote 009; quarteirão 033 – Bairro Estoril.
Tendo em vista que a proposta não atendia aos parâmetros de altimetria, taxa de
permeabilidade, taxa de ocupação e cortes do terreno superiores a 3 metros, o projeto foi
encaminhado para análise do Conselho e aprovado através da Deliberação nº043/2020, a
saber:
“Deliberação nº043/2020 – Análise e deliberação sobre projeto de nova edificação em
imóvel situado na Rua José Rodrigues Pereira (lote 009, quarteirão 033) – Bairro Estoril,
pertencente ao perímetro de entorno da Serra do Curral – Subárea 02 Bom
Sucesso/Cercadinho e a ADE Serra do Curral. Relatoria: Jorge Carlos Borges de Souza;
- Deliberou pela aprovação do projeto apresentado, com a aplicação de medida
compensatória, conforme o disposto na Deliberação CDPCM-BH nº 095/2019, de 20 de
novembro de 2019.”

Em 18 de junho de 2021 o projeto foi encaminhado por meio do protocolo online nº
219/2021 para nova análise uma vez que foi necessária alteração volume da caixa d´água e,
tendo em vista que a alteração proposta representa um acréscimo de altimetria, infringindo a
diretriz estabelecida pelo Conselho, encaminhamos o projeto para nova análise.
DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

O lote situado à rua José Rodrigues Pereira, s/n – lote 009; quarteirão 033 – Bairro
Estoril, está inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral, em área classificada como
Apa02. Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo
CDPCM-BH:
- adaptação ao terreno natural;
- elementos de vedação com permeabilidade visual;
- altura máxima da edificação de 9,0 metros (nove metros);
- taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima
de 3,0m (três metros).
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- 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 com destaque em vermelho para o lote em análise. Na porção inferior do mapa, podese observar APR01 – Área de Preservação (Mata do Cercadinho)

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PROPOSTA

O projeto apresentado prevê um edifício comercial, acompanhando o greide da rua e
do terreno distribuído da seguinte forma em 6 níveis:
2ºsubsolo: sala de 56,14 m2
1ºsubsolo: estacionamento com 24 vagas
1ºpavimento: acesso à edificação e área locável de 432,23 m2
2ºpavimento: área locável de 401,45 m2
3ºpavivmento: área locável de 197,95 m2
4ºpavimento: área locável de 238,17m2
5ºpavimento: cobertura e caixa d´água.
Em relação ao projeto aprovado pelo Conselho em 2020 o projeto difere-se apenas no
5º pavimento, que recebe um acréscimo no volume da caixa d´água para atendimento às
normas do Corpo de Bombeiros além de uma adequação da escada de acesso.

Tais

intervenções representam um aumento de 10 m2 de área construída na edificação.
Conforme informado no memorial descritivo encaminhado pelo requerente relata que
“durante a elaboração dos projetos complementares foi demonstrada a necessidade de
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acréscimo de volume de caixa d´água para atender ao volume de reserva para incêndio.
Também foi solicitado um acesso melhor ao telhado para sua manutenção, substituindo a
escada de marinheiro.”
A partir da planta e do corte a seguir é possível visualizar de que forma se propõe este
acréscimo.

Planta e corte esquemático comparativo entre o projeto proposto e o aprovado. A área demarcada em
azul na primeira planta e corte representam as áreas acrescidas na proposta em relação ao projeto
aprovado. Fonte: material fornecido pelo requerente

A altimetria estabelecida pelo Conselho para a área é de 9,0 metros.
Apesar do acréscimo de volume gerado pela adequação da caixa d´água, a altura total
em relação ao limite de altimetria continua menor do que o extrapolamento do trecho situado
nos fundos do térreo. Na parte frontal, a edificação ultrapassa 6,55 metros o limite
estabelecido pelo Conselho (1,5 metros a mais do que o projeto anteriormente aprovado). Na
parte posterior, a edificação segue ultrapassando os mesmos 7,92 metros já ultrapassados
anteriormente.
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Projeto esquemático da edificação onde pode-se observar que toda a porção da edificação acima do plano
vermelho ultrapassa a diretriz altimétrica estabelecida pelo Conselho. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Não há alteração nos materiais de acabamento apresentados. São previstos grandes
panos de vidro, com aberturas com vãos do piso ao teto buscando criar um maior diálogo da
edificação com a rua e possibilitando mirantes naturais para a Serra do Curral e para a mata
de preservação próxima ao terreno. Como materiais de acabamento das fachadas, é prevista a
utilização de textura ou ecogranito na cor cinza, cerâmica em tom de cor tijolo marrom e
grandes vãos em vidro incolor.
Uma análise do material enviado pelo requerente permite-nos verificar que o acréscimo
proposto na caixa d´água não é visualizado da parte posterior da edificação, quando
observado na via lindeira. Cabe destacar que, para que se visualize a edificação deste ponto, é
necessário ficar de costas para a Serra.

Vista da edificação a partir da posterior, rua Sebastião Stokler. Segundo informações recebidas pelo RT, o
volume da caixa d´água não é visualizado deste ponto. Fonte: material fornecido pelo requerente
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Como o acréscimo proposto é em sua porção frontal, a obstrução da visada da Serra a
partir da rua José Rodrigues Pereira é pouco maior se comparada com o projeto
anteriormente aprovado.

Simulação da edificação aprovada pelo Conselho a partir da rua José Rodrigues Pereira sentido centrobairro. Fonte: material fornecido pelo requerente.

Simulação da edificação com o acréscimo no volume da caixa d´água a partir da rua José Rodrigues
Pereira. Fonte: material fornecido pelo requerente.
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Simulação da edificação aprovada pelo Conselho a partir da rua José Rodrigues Pereira, sentido bairrocentro. Fonte: material fornecido pelo requerente.

Vista da edificação com o acréscimo no volume da caixa d´água a partir da rua José Rodrigues Pereira.
Fonte: material fornecido pelo requerente.
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Foto inserção da edificação aprovada a partir da Rua Líbero Leone. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto inserção da edificação com acréscimo proposto a partir da Rua Líbero Leone. Fonte: material
fornecido pelo requerente
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Foto inserção da edificação com acréscimo proposto a partir Av. Barão Homem de Melo. Fonte: material
fornecido pelo requerente

Edificação não visualizada a partir rua Igapó Fonte: material fornecido pelo requerente
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Edificação não visualizada a partir rua Desembargador Amilcar de Castro. Fonte: material fornecido pelo
requerente

Foto inserção da edificação com acréscimo proposto a partir da Rua Aripuanã quase esquina com Líbero
Leone. Fonte: material fornecido pelo requerente

As foto-inserções apresentadas pelo requerente demonstram que a edificação, em uma
maior distância, mistura-se à paisagem da região, não causando impacto superior ao eventual
causado no projeto anterior aprovado.
O projeto não apresenta o ajardinamento do passeio, em atendimento à legislação.
Mas a DPCA entende que esta diretriz é passível adequação no projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de análise de acréscimo em projeto de edificação aprovado pelo Conselho em
2020 no entorno da Serra do Curral em área classificada como APa02. Em relação ao projeto
anteriormente aprovado, a edificação descumpre o parâmetro relativo ao limite altimétrico. No
entanto, a DPCA entende que o impacto causado pela extrapolação da sua altura é mínimo no
que se refere às visadas da Serra do Curral. Em relação ao entorno imediato, podemos
concluir que o impacto causado pela acréscimo no volume da caixa d´água é admissível.
Assim, a DPCA avalia que o impacto causado pela extrapolação deste parâmetro
altimétrico é admissível e passível de aprovação, devendo o Conselho avaliar a pertinência de
cobrança de medida compensatória tendo em vista que o projeto aprovado por este Conselho
em 2020 foi condicionado à aplicação de medida compensatória.
Caso delibere pela cobrança, o valor a ser pago em virtude da extrapolação da
altimetria será de R$6.909,50. Este valor poderá sofrer alterações de acordo com a época do
pagamento da medida compensatória, como definido pela Deliberação nº025/2021, do
Conselho.
Frente ao exposto, encaminhamos o presente relatório técnico para análise e
deliberação do CDPCM-BH.
Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021.

Ana Carolina Lemos
Arquiteta urbanista da DPCA
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