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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NA RUA 
PATAGÔNIA,455  (LOTES 010 E 014; QUARTEIRÃO 175; ZONA FISCAL 113), INSERIDO NO 
PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL, EM ÁREA CLASSIFICADA COMO 
APa07.  

 

1- Considerações iniciais 

 

Em 20 de maio de 2021 foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural/DPCA pela Bloc 

Arquitetura, através do Protocolo Online nº 0179/2021, o projeto inicial para o terreno localizado 

na Rua Patagônia, 433 (lotes 010 e 014, quarteirão 175, zona fiscal 113), inserido no perímetro de 

entorno da Serra do Curral, em área classificada como APA07, ADE Serra do Curral. 

A proposta é uma edificação para uso residencial multifamiliar com 12 pavimentos e dois sub-

solos. O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico referenciado na cota 1060. Os 

demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos. 

 

2- Apresentação do projeto e análise 

 

Trata-se de projeto de nova edificação de 12 pavimentos e dois subsolos prevê área total constru-

ída de 6027,95 m2, distribuídos da seguinte forma: 

 

- 2º subsolo –vagas de garagem; 

- 1º subsolo –vagas de garagem; 

- pavimento térreo – acesso a edificação, academia, piscina, área gourmet, espaço kids. 

- 2º pavimento – 4 apartamentos de 3 quartos com áreas privativas; 

- 3º ao 5º pavimentos – 4 apartamentos de 3 quartos; 

- 6ºpavimento – 2 apartamentos de 3 quartos e 2 apartamentos de 2 quartos com ampla 

varanda; 

- 7º ao 10ºpavimentos – 2 apartamentos de 3 quartos e 2 apartamentos de 2 quartos; 

- 11º pavimento – 2 apartamentos de 3 quartos; 

- 12º pavimento – caixa d´água e casa de máquinas. 
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Mapa da região para localização dos terrenos. Fonte: Googlemaps 

 
Mapa da área com a localização dos terrenos. Fonte: Googlemaps 

 

O terreno situa-se no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como 

APa07. De acordo com a Lei 11.181/19, os lotes encontram-se no zoneamento OM-3. A taxa de 

permeabilidade mínima exigida pela Lei é de 20% e a taxa de ocupação máxima é de 80%. 

O projeto ultrapassa o limite altimétrico referenciado na cota 1060 em 9,34 metros. Os demais 

parâmetros exigidos pelo CDPCM-BH são atendidos: a taxa de permeabilidade é de 23,86% e a 

taxa de ocupação fica em 59,79%, não são previstos cortes no terreno superiores a 3,0 metros. O 

projeto não prevê o fechamento em gradil na face voltada para o logradouro público, além de con-

tar generoso afastamento. 
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Corte AA com demonstrativo de trecho que ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho 
Fonte: Material fornecido pelo requerente 

 

A paisagem do entorno do imóvel no qual se propõe edificar é bastante homogênea, ocupada 

principalmente por edificações verticais. As poucas edificações de um e dois pavimentos estão 

sendo substituídas por grandes edifícios, como é o caso destes terrenos. Não há bens protegidos 

por tombamento ou processo de tombamento aberto nas imediações do terreno.  

A proposta arquitetônica apresentada possui qualidade estética inquestionável, tirando partido 

da forma e posicionamento do terreno, apresentando soluções como a volumetria na qual foram 

criados. O RT informa que deslocou “ao máximo a edificação para a parte posterior dos terrenos 

priorizando a expansão da via pública e integrando o verde existente com a rua. Neste contexto, a 

ausência dos gradis, junto ao afastamentos frontal, consolida essa interação juntamente com a 

criação de um port-cochere como prolongamento do passeio. O terreno possui considerável mas-

sa arbórea que será em parte mantida. Justamente por também ser estratégia importante de im-

plantação e manutenção das ambiências locais. As maiores arvores foram mantidas, algumas tem 

diretriz de transplantio, quando não é possível desviar a implantação.” 

A edificação possui escalonamento na fachada posterior, possibilitando que não seja uma fa-

chada uniforme e é prevista a utilização de concredo, guarda corpo vazado em barra chata cor 

preta, jardineiras e painéis móveis de muxarabi em textura amadeirada em sua fachada.  

O muxarabi é uma referência direta à edificação atualmente existente em um dos lotes, que 

possui tal elemento em uma das fachadas.  
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Perspectivas da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

 

Perspectivas da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente 
 

 

As foto-inserções apresentadas mostram que o impacto na visibilidade da Serra do Curral é 

inexistente no ponto de vista do observador, principalmente pelo fato de outras edificações obstru-

írem a sua vista. 
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Foto do local. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 

 

Fotoinserção. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 
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Foto do local. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 

 

Fotoinserção. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 
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Foto do local. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 

 

Fotoinserção. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 

 

Foto do local – não é visualizada a edificação. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 
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Foto do local – não é visualizada a edificação. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 

 

Foto do local – não é visualizada a edificação. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 

 

Foto do local – não é visualizada a edificação. Fonte: Imagem fornecida pelo requerente 
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A DPCA avalia que a flexibilização do limite altimétrico não acarreta em impacto na visibilidade 

da Serra do Curral. Por se tratar de uma área bastante homogênea, a edificação se mistura ao 

conjunto de outras edificações da área. 

3- Considerações finais 

 

Trata-se de projeto de nova edificação para os terrenos localizados Rua Patagônia, 433 (lotes 

010 e 014, quarteirão 175, zona fiscal 113), inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral, 

em área classificada como APA07, ADE Serra do Curral. A proposta é um prédio de uso residen-

cial com dois subsolos e 12 pavimentos. O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico 

referenciado na cota 1060. Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos. 

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

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

ção, não cabendo aplicação da medida compensatória. 

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

lho.  

 

 

Belo Horizonte, 09 de julho de 2021. 

 

 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta  

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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