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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 13/01/2021 foi encaminhada à DPCA, via procedimento de interface-SUREG, a Convocação
009/2021, relativa a projeto de nova edificação para a Rua Nestor Machado Coelho, s/nº, Bairro Cidade
Jardim Taquaril (processo nº01-093906-20-86), em terreno inserido no perímetro de entorno do
tombamento da Serra do Curral - em área classificada como APA 01, além da ADE Serra do Curral.
Em resposta, a DPCA informou que o projeto não atendia a determinados parâmetros previstos para o
local pelo CDPCM-BH, indicando suas pendências e se colocando à disposição para realizar atendimento
com o interessado e responsável técnico para sanar possíveis dúvidas.
No dia 21/01/2021 foi realizado atendimento pela equipe técnica da DPCA com o requerente, o Sr. Lucas
Melo Fainblat, e o responsável técnico pelo projeto, o Sr. Filipe Pederneiras, que compreenderam bem as
diretrizes previstas para o local e os ajustes necessários para que o projeto fosse passível de aprovação.
Porém, algumas destas diretrizes não puderam ser atendidas pois tais ajustes poderiam gerar
descumprimento de parâmetros de outras naturezas, como meio ambiente, implantação e declividade. O
responsável técnico se comprometeu então a corrigir o que fosse possível para atender ao máximo às
exigências relativas ao patrimônio, mas já com indicativo da DPCA de que o projeto precisaria passar por
análise do CDPCM-BH.
Em 26/01/2021 foi encaminhada à DPCA a Convocação 009/2021-2, em retorno às pendências listadas
no parecer anterior, e na qual o requerente solicita a submissão do projeto ao CDPCM-BH.
Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO
O imóvel situado à Rua Nestor Machado Coelho, s/nº, Bairro Cidade Jardim Taquaril está inserido no
Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como APA 01. Neste
sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH:
1)

Altura máxima da edificação restrita a 7,5 metros em relação ao terreno. Essa altura será medida,

no sentido vertical, ponto a ponto do terreno natural, considerada como referência o terreno
georreferenciado por levantamento da PRODABEL;

2)

Taxa de Permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 30% (trinta por

cento) à estabelecida para o zoneamento pela Lei nº 7.166/96. Neste caso, a Taxa de Permeabilidade
mínima deve ser de 39% (PA-3);
3)

Taxa de Ocupação máxima 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o zoneamento pela

Lei nº 7.166/96. Neste caso, a Taxa de Ocupação máxima deve ser de 42% (PA-3);
4)

Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 3,0m

(três metros). E 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;
5)

Elementos de vedação com permeabilidade visual nos seguintes termos: serão consideradas

soluções de vedação com permeabilidade visual aquelas em que 70% (setenta por cento) do fechamento
frontal do lote ou do conjunto de lotes sejam feitos com elementos transparentes ou dotados de espaços
vazados ou transparentes. Serão considerados para fins de atendimento ao critério as soluções em
tramas nas quais os elementos vazados ou transparentes correspondam a 80% (oitenta por cento) da
área onde forem instalados. Admite-se que as soluções de vedação contenham mureta de no máximo
0,80m (oitenta centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal para contenção do
terreno.
6)

Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze por

cento) de índice de refletividade e ser incolores.

À esquerda, indicação do terreno no Mapeamento
Cultural da DPCA.
Acima, o lote 017, quarteirão 004, zona fiscal 454.
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3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO
O terreno conformado pelo lote 017, quarteirão 004, do Bairro Cidade Jardim Taquaril, soma 1330m2 de
área. Trata-se de projeto de nova edificação para uso residencial unifamiliar de apenas um pavimento,
que soma 187,49m2 de área bruta.
A solução arquitetônica para implantação no terreno, com alta declividade, é bem simples, desenhada a
partir de uma linha reta, em apenas um pavimento abaixo do nível da rua, buscando garantir que
pedestres possam apreciar a vista, já que se localiza em uma área de topografia elevada, situado próximo
a dois mirantes do bairro. A implantação da edificação garante um afastamento frontal gramado e gradil
com permeabilidade visual alta, com estrutura de metalon e tela expandida.
Dada a acentuada declividade do terreno, a fundação da casa oculta seus componentes por meio de um
bloco revestido com pedras que impede o impacto visual do tipo conhecido como “paliteiro”. Ornando a
fachada principal, esse bloco deixa à vista elementos do tipo “tesoura”, conferindo leveza ao conjunto da
edificação e harmonizando-se ao enquadramento em madeira da construção. Distribuídos num único
pavimento, os aposentos têm pé direito máximo de 3,17m. Os pontos mais altos da edificação são suas
caixas d’água: desde o nível mais baixo da via pública, onde tem início o terreno, se estendem
pontualmente a 4,17m. O modelo das caixas d’água foi escolhido com o propósito de valorizar
esteticamente sua exposição, conferindo beleza ao conjunto. O terreno possui declividade acentuada. Por
conta dessa característica, o projeto foi orientado a encontrar as melhores soluções para sua estabilidade,
menor inclinação de rampa de garagem e, conforme já exposto, melhor relação entre impacto estético e
preservação da vista e paisagem.

Vista da fachada principal (posterior) da edificação, em maquete eletrônica fornecida pelo RT.
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Vista da fachada principal a partir da rua de baixo

Planta da edificação

Fachada frontal, da Rua Nestor Machado Coelho
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4 – ANÁLISE
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
1)

Limite altimétrico: A edificação ultrapassa os 7,5m de limite altimetria previsto pelo CDPCM em

3,80m no ponto mais crítico, e 67,36cm em outros pontos.
2)

Limite de altura para estruturas sob a laje de piso: o limite estabelecido pelo CDPCM para

esse tipo de estrutura, a fim de prevenir o impacto estético negativo do tipo “paliteiro”, é de 2 metros de
altura. O arquiteto fez alguns ajustes no projeto após atendimento com a equipe técnica da DPCA,
conseguindo reduzir ao máximo, e o ponto mais crítico possui 2,37m, excedendo 37cm do limite.
O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
3)

Taxa de Ocupação máxima: Conforme a planilha de cálculo de áreas apresentada, a TO é

restrita a 14,10%
4)

Taxa de permeabilidade mínima: o projeto garante 75,79% de área permeável do terreno, quase

o dobro dos 39% previstos na diretriz.
5)

Permeabilidade visual de Gradil: o fechamento proposto possui estrutura em metalon e tela

expandida com malha 4x8cm
6)

Ajardinamento do passeio: o passeio possui faixa ajardinada, atendendo o limite mínimo de

20%
7)

Altura de taludes de corte e aterro: a altura das áreas de movimentação de terra não

ultrapassam o limite de 3m.

Gradil frontal
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Cortes transversais

Detalhe do corte em trecho em que a altura máxima ultrapassa em 67,36cm os 7,5m permitidos
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Detalhe do corte em trecho em que a altura máxima ultrapassa em 2,15m os 7,5m permitidos

Detalhe do corte em trecho mais crítico, em que a altura máxima ultrapassa em 3,8m os 7,5m permitidos
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Corte longitudinal, em trecho em que a altura máxima não ultrapassa os 7,5m previstos pela diretriz

Corte longitudinal, em trecho em que a altura máxima ultrapassa os 7,5m
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Detalhe do trecho do corte longitudinal em que a altura máxima ultrapassa em 1,48m o máximo permitido
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No que se refere aos possíveis impactos da nova edificação na visibilidade da Serra do Curral, cabe
reafirmar que a casa é implantada em nível abaixo do nível da rua e representa um impacto visual muito
baixo no entorno, conforme estudos de visadas a partir de diversos pontos:
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o exposto, nota-se que a edificação proposta não se destaca significativamente no perfil
de ocupação do entorno imediato, e sua solução arquitetônica simples e leve, com permeabilidade visual
de gradil, agrega valor à ambiência local.
Além disso, o imóvel em questão não implica impactos adicionais nas visadas da Serra do Curral, e sua
concepção visa minimizar os impactos sobre a paisagem e complementá-la buscando maximizar a beleza
estética da edificação e da região.
Neste sentido, a DPCA considera que o projeto, apesar de não atender a alguns dos parâmetros previstos
pelo CDPCM-BH, é de baixo impacto.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do CDPCM-BH.
Belo Horizonte, 08/03/2020

Luiza Alana Fontes Moraes Silveira de Souza
Arquiteta Urbanista da DPCA/FMC
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