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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO 
PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AVEIDA AFONSO PENA, ESQUINA COM RUA 
BERNARDO FIGUEIREDO, S/N (SEÇÃO URBANA 101; QUARTEIRÃO 022; LOTES 019, 
021, 023 E 025A), SERRA, INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO 
CURRAL, ADE SERRA DO CURRAL 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 
Em 23 de maio de 2022 foi encaminhado à DPCA, através do Protocolo Online nº 173/2022, o projeto 

inicial para o terreno localizado na Avenida Afonso Pena, esquina com Rua Bernardo Figueiredo, s/nº 

(seção urbana 101; quarteirão 022; lotes 019, 021, 023 e 025A) bairro Serra, inserido no perímetro 

de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA04, ADE Serra do Curral. 

A edificação proposta trata-se de edificação de uso misto, a torre ocupada pelo uso residencial 

multifamiliar com uso comercial apenas no pavimento térreo. Ela é composta de dois subsolos e 18 

pavimentos. O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico referenciado na cota 990 e da 

altura de taludes de corte e aterro. Os demais parâmetros exigidos pelo Conselho são atendidos pela 

proposta. 

Em 2021 o Conselho aprovou um projeto de uso comercial para os lotes 021, 023 e 025A com dois 

subsolos e 13 pavimentos. A edificação já ultrapassava o limite altimétrico estabelecido pelo 

Conselho em 18,08 metros e os cortes no terreno ultrapassavam 7 metros. A edificação apresentada 

era composta de torre em vidro na qual haviam sido criados chanfros a cada três pavimentos ao 

redor do prédio, gerando um detalhe elegante e inovador. 

 

Projeto aprovado pelo Conselho em 2021. Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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Com a compra de mais um lote foi necessário alterar a proposta e, ao mesmo tempo, a torre da 

edificação, que previa o uso comercial, passou a ter o uso residencial, ficando o uso comercial apenas 

no pavimento térreo.  

2- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE 

 

 
Vista aérea com localização do imóvel. Fonte: GoogleMaps, acesso em 05/07/22. 

 

 
Mapeamento cultural com a indicação dos lotes. Os trechos em verde escuro tem altimetria definida de até a cota 

990. O verde claro cota 1035. O em azul escuro possui altimetria de 27 metros. Fonte: BHMaps, acesso em 
05/07/22 
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Trata-se de projeto de nova edificação de 18 pavimentos e dois subsolos, destinada a uso misto. 

Possui área total construída de 9365,25 m² em um terreno de 1999 m², distribuídos da seguinte 

forma: 

- 2º subsolo - utilizado como garagem; 

- 1º subsolo - utilizado como garagem; 

- 1º pavimento - utilizado com acesso à edificação pela rua Bernardo Figueiredo e parte como 

garagem; 

- 2º pavimento - circulação vertical e lojas acessadas pela avenida afonso pena; 

- 3º pavimento - pilotis com área coletiva e 2 apartamentos; 

- 4º ao 15º pavimento (tipo) - apartamentos; 

- 16º pavimento - cobertura linear privativa; 

- 17º pavimento - espaço de lazer coletivo; 

- 18º pavimento - reservatório; 

 

Os lotes se situam no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA04 e, 

de acordo com a Lei 11.181/19, no zoneamento OP-1. A taxa de permeabilidade exigida é de 20% 

e a taxa de ocupação máxima é de 80%. 

A edificação proposta atinge a cota 1016,42 ultrapassando o limite altimétrico referenciado na cota 

990 em 26,42 metros. Os cortes no terreno chegam a aproximadamente 11,50 metros no ponto 

crítico, extrapolando em 8,5 metros os 3 metros máximos definidos na Deliberação 147/2003, do 

Conselho.  

O projeto não prevê fechamento em gradil em nenhuma das duas faces voltadas para o logradouro 

público, além de contar com 300 m² de área de fruição pública e fachada ativa no pavimento térreo. 

O projeto prevê a utilização de 1739,00 m2 de TDC.  

Ao analisarmos os cortes da edificação, pode-se observar a linha do limite altimétrico (tracejada em 

vermelho), e o ponto crítico onde o corte no terreno chega a cerca de 11,50 metros (demarcado em 

azul). Oito pavimentos da edificação, contando a caixa d’agua, são responsáveis pela extrapolação 

do limite altimétrico da edificação. Todo o 2º e 1º subsolo e grande parte do pavimento térreo 

implicam na flexibilização dos 11,50 metros de limite para taludes de corte e aterro. Os quatro lotes 

abrigavam edificações já demolidas para viabilizar o empreendimento. 
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Trecho do corte 01, em se observa o ponto crítico do corte do terreno. Fonte: mateial fornecido pelo requerente 

 

Corte 02. A cota 990 é representada pela linha tracejada em vermelho. O perfil natural do terreno é representado 
pela linha tracejada azul e a seta o ponto crítico do corte do terreno. Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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A paisagem do entorno do imóvel no qual se propõe edificar é heterogênea com predominância de 

edificações mais horizontalizadas pontuadas por prédios mais altos. Não há bens protegidos por 

tombamento ou processo aberto de tombamento nas imediações do terreno.  

 

Foto da esquina da avenida Afonso Pena com rua Bernardo Figueiredo. Fonte: Material fornecido pelo requerente 

 

 

Foto-inserção da edificação proposta. Fonte: Material fornecido pelo requerente 
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Foto na rua Bernardo Fiqueiredo quase com esquina avenida Afonso Pena. Fonte: Material fornecido pelo 
requerente 

 

 

Foto-inserção da edificação proposta. Fonte: Material fornecido pelo requerente 
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Foto na rua Bernardo Fiqueiredo quase em frente aos lotes. Fonte: Material fornecido pelo requerente 

 

 

Foto-inserção da edificação proposta. Fonte: Material fornecido pelo requerente 
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Foto na avenida Afonso Pena em direção ao Mangabeiras. Fonte: Material fornecido pelo requerente 

 

Foto-inserção da edificação proposta com indicação do empreendimento. Fonte: Material fornecido pelo requerente 

 

As foto-inserções  mostram que o impacto na visibilidade da Serra do Curral é inexistente, ainda que 

a edificação proposta seja bem mais alta e imponente que as vizinhas, se destacando-se na paisagem 

pela implantação na esquina, sua arquitetura e o generoso afastamento frontal. 

A proposta arquitetônica possui boa qualidade estética, tirando partido da forma e posicionamento 

do terreno na esquina, apresentado soluções como a volumetria na qual se apresentam elementos 

horizontais e verticais em forma de brises, o recuo da edificação na esquina de forma a criar a área 

de fruição que, de acordo com o memorial descritivo encaminhado pelo interessado, se caracteriza 

como um “oásis na Avenida Afonso Pena”, com uma grande área verde nos afastamentos. Os 
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materiais a serem utilizados nas fachadas são chapa de alumínio amadeirado, chapa de alumínio cor 

grafite, vidros transparentes incolores, com indice de reflexibilidade máximo de 11% e textura padrão 

concreto. 

A DPCA avalia que a flexibilização do limite altimétrico não acarreta em impacto na visibilidade da 

Serra do Curral, tampouco a extrapolação da altura de taludes de corte e aterro impacta na ambiência 

do local. A diretriz de três metros de altura para taludes de cortes e aterro foi pensada para proteger 

o desenho do alinhamento montanhoso da área de entorno da Serra do Curral e como trata-se de 

local antropizado, em terreno que já abriga edificações, a aplicação da diretriz não faz sentido.  

Assim, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público entende que ambos os parâmetros são 

passíveis de flexibilização. Por se tratar de uma área de ocupação heterogênea, ainda que a edificação 

proposta se destaque em relação ao entorno pela localização na esquina e pela altimetria, ela possui 

qualidades que agregam valor à paisagem, tais como a estética arquitetônica e a área de fruição 

pública. Cabe ainda pontuar que trata-se de uma área em processo de verticalização e que as quadras 

vizinhas em direção ao bairro Serra admitem edificações mais altas, referenciadas na cota 1035. 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Trata-se de projeto de projeto de nova edificação para o terreno localizado na Avenida Afonso Pena 

esquina com Rua Bernardo Figueiredo, s/nº (seção urbana 101; quarteirão 022; lotes 019, 021, 023 

e 025A ), bairro Serra, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada 

como APA04, ADE Serra do Curral. A proposta é um prédio de uso misto com dois subsolos e 18 

pavimentos. O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico referenciado na cota 990 e da 

altura de taludes de corte e aterro. 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 aprovação, não 

cabendo aplicação de medida compensatória. A altura de taludes de corte e aterro também é passível 

de flexibilização nos mesmos termos. 

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2022. 

 
 

 
Ana Carolina Chaves Lemos 

Arquiteta | DPCA - FMC 
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