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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROPOSTA DE NOVA EDIFICAÇÃO EM 

LOTE SITUADO NA RUA MUCURI, Nº 105 (LOTE 011Y, QUARTEIRÃO 005B, SEÇÃO 014), 
PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO BAIRRO FLORESTA. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 29 de julho de 2022 foi protocolado nesta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – 

DPCA – (Protocolo nº289/2022), proposta de nova edificação no lote situado na Rua Mucuri, nº 

105, pertencente ao Conjunto Urbano Bairro Floresta.  

 

Imagem 01 – Mapeamento com localização do imóvel objeto desta análise.  
Fonte: DPCA/FMC. 

 

Imagem 02 – Vista de satélite da região do Conjunto Urbano Bairro Floresta onde se localiza o imóvel em análise.  
Fonte: Google Maps, acesso em 12/12/2022. 
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Nessa parte do Conjunto Urbano Bairro Floresta, a altimetria para novas edificações é de 07(sete) 

metros. Como a proposta ultrapassa a altimetria deliberada pelo Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH -, faz-se necessária a análise 

para fins de flexibilização deste parâmetro. 

ANÁLISE 

O projeto de nova edificação consiste em um edifício residencial, multifamiliar, de cinco 

pavimentos, contendo: 

- subsolo – abaixo do nível da rua, com garagem coberta; 

- 1º pavimento – com afastamento frontal de 4(quatro) metros, que recebe um jardim, aberto para 

a via. Após o afastamento um pórtico, com vedação em vidro transparente e após o pórtico um 

painel de azulejos em homenagem a Athos Bulcão. Neste pavimento se acessa o hall de entrada 

da edificação e duas unidades residenciais de quatro quartos; 

- 2º pavimento – com duas unidades residenciais de quatro quartos; 

- 3º e 4º pavimentos – com duas unidades residenciais de quatro quartos e respectivas 

coberturas. 

A proposta mantém a árvore existente na calçada. Como revestimentos de fachada apresentam-

se revestimento cimentício, porcelanato madeirado, pastilhas cerâmicas e aço inox. As esquadrias 

são de alumínio com vidro transparente. 

O projeto atende à taxa de permeabilidade do solo para a área, o entanto, em seu ponto crítico, 

ultrapassa a altimetria deliberada para a área em pouco mais de 10(dez) metros. 

 

Imagem 03 – Corte longitudinal, detalhe em vermelho, altura no ponto crítico. 
Fonte: Protocolo n

o
 289/2022. 
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Imagem 04 – Perspectiva da proposta. 
Fonte: Memorial Descritivo 

 
A seguir, imagens comparativas atuais e com a proposta da nova edificação. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  FB8D4ED77E9CE2EAA52EECAB3651670874509458 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

4 
 

 
 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da proposta ultrapassar a altimetria deliberada para a área, a edificação pretendeu 

seguir a altura de edificações já existentes e utiliza materiais em tons mais discretos e, 

com o afastamento frontal, coloca-se de forma que não amplia o impacto em seu entorno 

imediato. Assim, esta diretoria entende ser passível de aprovação, sem a cobrança da 

contrapartida. 

Salientamos que, no momento da obra, se for identificado lajes de pedra ou desenhos em 

pedra portuguesa na calçada, ela deve ser recuperada, sem causar danos. 

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

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – 

CDPCM/BH sobre a proposta da nova edificação em questão. 

 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2022. 

 
 
 

Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista 
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