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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA 
O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DESLANDES, LOTES 018 A, 019 E 020 DO 
QUARTEIRÃO 024, ANCHIETA, INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO 
CURRAL EM ÁREA CLASSIFICADA COMO APA11, ADE SERRA DO CURRAL. 

1- Considerações iniciais 

Em 22 de novembro de 2022 foi encaminhado à DPCA, através do BH Digital (ticket 

31.00346381/2021-23), o projeto de nova edificação para o terreno localizado na Rua Francisco 

Deslandes, lotes 018 A, 019 e 020 do quarteirão 024, bairro Anchieta, inserido no perímetro de 

entorno da Serra do Curral em área classificada como APA11, ADE Serra do Curral. Trata-se de 

proposta de edificação de uso misto, comercial e residencial multifamiliar, com 8 pavimentos de 

apartamentos além dos dois níveis de garagem e do nível térreo, totalizando 11 pavimentos mais 

o volume da caixa d’água, área total construída de 3885,95 m² em um terreno de 1132 m², para a 

qual o interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico de 27 metros. O prédio chega a uma 

altura de aproximadamente 37 metros em seu ponto crítico. A DPCA então solicitou complemen-

tação por meio de foto-inserções para encaminhamento da proposta à análise do CDPCM-BH, 

com atendimento parcial da pendência em 01 de janeiro de 2022 e o restante em 04 de fevereiro 

de 2022. Foi realizado atendimento técnico com o responsável pelo projeto para orientações. 

2- Apresentação do projeto e análise 

 

Localização do imóvel. Fonte: BH Map. 

O terreno situa-se no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA11. 

Pela Lei 11.181/19, os lotes encontram-se no zoneamento OP-1. A taxa de permeabilidade míni-
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ma exigida é de 20% e a taxa de ocupação máxima é de 80%. O limite altimétrico é de 27 metros 

e a altura máxima de taludes de corte e aterro é de 3 metros. O terreno composto pelos três lotes 

totaliza 1132 m². 

O empreendimento proposto é uma edificação de uso misto com área bruta total de 3385,95 m² 

distribuídos da seguinte forma: 

- térreo (lojas e acesso ao prédio): 545,65 m²; 

- 2º nível (garagem): 535,20 m²; 

- 3º nível (garagem): 389,47 m²; 

- 4º nível (apartamentos): 324,73 m²; 

- 5º nível (apartamentos): 324,73 m²; 

- 6º nível (apartamentos): 324,73 m²; 

- 7º nível (apartamentos): 324,73 m²; 

- 8º nível (apartamentos): 314,12 m²; 

- 9º nível (apartamentos): 314,12 m²; 

- 10º nível (apartamentos): 312,60 m²; 

- 11º nível (rooftop - lazer): 158,26 m²; 

- caixa d’água: 17,61 m². 

De acordo com a planilha de cálculo de área apresentada, o projeto prevê 254,41 m² de área 

permeável (22,47% de taxa de permeabilidade), sendo 132,12 m² no afastamento frontal. A taxa 

de ocupação é de 60,09%. O empreendimento conta ainda com 166,42 m² de área de fruição pú-

blica.  A planilha ainda informa que a proposta prevê 288,54 m² de área adquirida por outorga gra-

tuita e 119,26 m² de área adquirida por TDC. O coeficiente de aproveitamento chega a 1,76. 

Em relação às diretrizes do patrimônio cultural, o projeto só não atende o limite altimétrico de 27 

metros, atingindo cerca de 37 metros de altura. Os demais parâmetros são cumpridos: TP e TO 

no termos da legislação vigente, permeabilidade visual de gradil e altura máxima de 3 metros para 

taludes de corte e aterro. 

Em atendimento realizado com o responsável técnico, foi informado que os materiais a serem uti-

lizados nas fachadas são concreto aparente na estrutura visível, alvenarias em textura tipo grafiat-

to em tonalidade similar ao concreto, brises em alumínio furta cor (fabricante Hunter Douglas), 

esquadrias em alumínio anodizado preto e vidros incolores com índice máximo de refletividade de 

14%. 
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Corte AA, linha vermelha sinaliza o limite altimétrico de 27 metros. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Corte BB, linha vermelha sinaliza o limite altimétrico de 27 metros. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

A Diretriz nº 13 da Deliberação nº 147/2003 determina em que “h) Nas áreas classificadas como 

Área Parcelada 11 (Apa11), observado o disposto na alínea "a" supra, referente à implantação da 

edificação e recobrimento das áreas permeáveis remanescentes, deverá ser procedido um estudo 

de visibilidade e impacto paisagístico contemplando a visibilidade do bem tombado a partir dos 

principais Trajetos e Visadas Privilegiadas”. Nesse sentido, o interessado encaminhou as foto-

inserções abaixo para avaliação da possibilidade de se flexibilizar o limite altimétrico de 27 metros. 
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Mapa das visadas. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Foto-inserção 1, a partir da rua Pium-í. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto-inserção 2, a partir da esquina da Rua Pium-í com Rua Campanha. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Foto-inserção 3, a partir da Rua Vitório Marçola. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto-inserção 4, a partir da Rua Francisco Deslandes esquina com Rua Vitório Maçola.  

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Foto-inserção 5, a partir da Rua Francisco Deslandes esquina com Rua Pium-í.  

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto-inserção 6, a partir da Rua Montes Claros. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto-inserção 7, a partir da esquina da rua Pium-í com rua Campanha. Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Foto-inserção 8, a partir da Avenida do Contorno. Fonte: material encaminhado pelo interessado 
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Foto-inserção 9, a partir da Avenida do Contorno. Fonte: material encaminhado pelo interessado 
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Foto-inserção 10, a partir da Praça da Liberdade. Fonte: material encaminhado pelo interessado 

Por meio da análise das foto-inserções, foi possível aferir que a flexibilização do limite altimétrico 

em aproximadamente 10 metros não acarreta em impacto na visibilidade da Serra do Curral, seja 

em visadas locais ou mesmo em visadas regionais, haja vista que o imóvel encontra-se em um 

fundo de vale. Destarte, somos favoráveis à aprovação do empreendimento em tela sem aplica-

ção de medida compensatória. 

3- Considerações Finais 

Trata-se de projeto de nova edificação para o terreno localizado na Rua Francisco Deslandes, 

lotes 018 A, 019 e 020 do quarteirão 024, bairro Anchieta, inserido no perímetro de entorno da 
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Serra do Curral em área classificada como APA11, ADE Serra do Curral. O interessado solicita a 

flexibilização do limite altimétrico de 27 metros em cerca de 10 metros a fim de viabilizar o empre-

endimento de aproximadamente 37 metros de altura. 

No entendimento da DPCA, a extrapolação do limite altimétrico nos termos descritos acima não 

impacta na visibilidade da Serra do Curral. Nesse sentido, como a proposta atende à Diretriz nº 13 

da Deliberação nº 147/2003, somos favoráveis à sua aprovação sem aplicação de medida com-

pensatória. 

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

CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 10 de junho de 2022. 

 

 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 


		2022-06-10T12:04:42-0300
	LUCIANA MEINBERG DE CARVALHO TEIXEIRA:02607288614
	Eu sou o autor deste documento




