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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO COM 
ACRÉSCIMO EM EDIFICAÇÃO SITUADA NA RUA JORNALISTA DJALMA ANDRADE, 1799 
(SEÇÃO URBANA 122; QUARTEIRÃO 050; LOTE 014) – BELVEDERE, INSERIDO NO 
PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL, SUBÁREA 02 – BOM 
SUCESSO/CERCADINHO  

 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 14 de fevereiro de 2022 foi encaminhado para análise da Diretoria de Patrimônio 

Cultural e Arquivo Público/DPCA, através do protocolo online, proposta de modificação 

com acréscimo para imóvel situado na rua Jornalista Djalma Andrade, 1799 (seção 

urbana 122; quarteirão 050; lote 014) – Belvedere – pertencente ao perímetro de entorno 

da Serra do Curral, em área classificada como APa01. 

 

 

Mapa com destaque do lote em estudo. Fonte: BHMaps 
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Vista aérea com destaque para o lote em análise. Fonte: Googlemaps 

 

Em 2019 o projeto de regularização total desta edificação havia sido encaminhado pa-

ra análise da DPCA via convocação interface. A Diretoria se manifestou favorável à regu-

larização uma vez que foi constatado que a edificação existia anteriormente à Deliberação 

147/2003, do Conselho, que estabeleceu o perímetro e as diretrizes de proteção da Serra 

do Curral. 

 

 

Foto da edificação atual – fonte: material fornecido pelo requerente 
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O projeto ora encaminhado prevê acréscimo de área e altimetria superior à estabeleci-

da pelo CDPCM-BH. 

De acordo com a Deliberação nº147/2003 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cul-

tural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) o lote está sujeito as seguintes diretri-

zes: 

Diretriz n.o 05 Dos passeios, gradis, muros e cercas das Áreas Parceladas APa1 e APa2. 

a) Os passeios terão no mínimo 20% (vinte por cento) de sua área com cobertura 

vegetal, devendo sua largura ser projetada de modo a atender às normas de segurança 
para a circulação de pedestres (...). 
(...) 

Diretriz n.o 13 Das áreas parceladas ou sujeitas à regularização urbanística. 
a) Os taludes de corte e aterro deverão ter altura máxima de 3,0m (três metros), de 
forma a permitir a implantação escalonada da edificação na encosta, ou seja, 
acompanhando o perfil natural do terreno. A minimização de seu impacto ambiental e 
paisagístico deve se dar mediante a recomposição da cobertura vegetal com espécies 
florísticas nativas da Serra do Curral. 
(...) 
d) Nas áreas classificadas como Área Parcelada 1 (Apa12), observado o disposto na 
alínea "a" supra, referente à implantação da edificação e recobrimento das áreas 
permeáveis remanescentes, sendo sua altimetria máxima de 7,5m (sete metros e meio). 

Em relação à taxa de ocupação e de permeabilidade devem ser atendidos os valores 

previstos no Anexo XII do Plano Diretor, sendo que a permeabilidade mínima deve ser 

sobre terreno natural. Também deve-se prever permeabilidade visual do fechamento fron-

tal e recompor a cobertura vegetal de cortes e aterros com espécies nativas florísticas da 

Serra do Curral.  

 

2- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Atualmente a edificação residencial desenvolve-se acompanhando o desnível do 

terreno em 3 pavimentos assim distribuídos: 

- 1º pavimento (nível de acesso): garagem, quarto de empregada e sala de estar; 

- 1º subsolo: área de serviço, cozinha, sala de jantar e terraço; 

- 2º subsolo: quartos, área descoberta, espaço gourmet e quadra. 

Conforme relatado em memorial descritivo, a ampliação da edificação busca resolver 

problemas de acessibilidade, prevendo local para elevador. É informado também que os 

quartos da edificação encontram-se no 2º subsolo, um local bastante úmido e escuro. 

Pretende-se relocá-los para o nível onde atualmente se encontra a caixa d´água e o topo 

da torre das escada. A proposta prevê também estender as lajes existentes, com o intuito 

de criar novos espaços em patamares para abrigar varandas e terraços com jardineiras 

nas bordas de contorno.  
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Assim, pretende-se redistribuir os ambientes da edificação da seguinte forma: 

- 2º pavimento: suítes, rouparia e escritório 

-1º pavimento: cozinha, cozinha gourmet, sala e terraço; 

-1º subsolo: sala, piscina e área de serviço; 

-2º subsolo: garagem e jardim sobre terreno permeável. 

Desta forma, a edificação atingirá a altimetria máxima de cerca de 15,5 metros, 

ultrapassando em cerca de 8 metros o limite altimétrico estabelecido pelo Conselho para 

a área.  

 

 

Corte AA com a demarcação do trecho da edificação que ultrapassa a altimetria. Fonte: Material fornecido 

pelo requerente 

 

São propostos materiais de acabamentos neutros, com tons terrosos, remetendo à cor 

do minério da Serra. As paredes atualmente em alvenaria e pintadas de branco, voltadas 

para a fachada de fundos, serão em sua maioria substituídas por vidros incolores, com 

baixo índice de reflexibilidade além de madeiras e pedras. 

Esta substituição de paredes de alvenaria por vidros incolores e transparentes 

permitirão um melhor aproveitamento das visadas existentes. Conforme memorial 

descritivo, “o projeto levou em consideração não somente a vista que a residência terá da 

cidade, mas também como a cidade verá a residência, como um grande espaço verde em 

níveis distintos, de forma a proporcionar, reciprocamente, a gentileza urbana.” 

Cabe destacar que o projeto nem o memorial descritivo não esclarecem sobre a 
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localização da caixa d´água da nova edificação. A Diretoria entende que está será 

enterrada, não sendo proposto nenhum outro elemento que extrapole ainda mais a diretriz 

altimétrica do lote. 

 

 

Vista da situação atual. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

Foto inserção da edificação proposta. Fonte: material fornecido pelo requerente 



 fl. 6 de 9 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

Foto inserção da edificação proposta. A edificação identificada pelo nº3 trata-se de uma edificação 
também aprovada pelo Conselho e ainda não construída. Fonte: material fornecido pelo 

requerente 
 

 

Foto da fachada atual. Fonte: material fornecido pelo requerente 
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Foto inserção da fachada proposta. Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

 

Foto atual vista a partir da rua Aloysio de Leite Guimarães. Fonte: material fornecido pelo 
requerente 
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Foto inserção da edificação proposta vista da rua Aloysio de Leite Guimarães, aos fundos do lote. 
Fonte: material fornecido pelo requerente 

 

Vista a partir da rua Cristóvam dos Santos sem visualização da edificação proposta. Fonte: 
material fornecido pelo requerente 
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Vista a partir da rua Aloysio de Leite Guimarães sem visualização da edificação proposta. Fonte: 
material fornecido pelo requerente 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme foto inserções apresentadas, o incremento de vegetação e substituição de 

cores dos materiais de acabamento faz com que a edificação se misture mais na 

paisagem do entorno, causando menos impacto do que a edificação atual existente. Com 

relação ao extrapolamento da diretriz altimétrica, a DPCA entende que este 

extrapolamento não causa impacto na paisagem da Serra posto que não ultrapassa a 

altimetria das edificações do entorno imediato. 

Desta forma, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público entende ser a 

proposta passível de aprovação sem a cobrança de medida compensatória. 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação 

deste Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – 

CDPCM/BH.  

Belo Horizonte, 13 de junho de 2022. 

 

 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público– DPCA 

 


