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ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO COM 
MODIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. PROFESSOR CRISTOVAM 
DOS SANTOS, Nº 491 (ZONA FISCAL 122, QUARTEIRÃO, 047, LOTE 015), BAIRRO 
BELVEDERE, PERTENCENTE À ÁREA DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL, SUBÁREA 03 
– SERRA/ACABA MUNDO, APA 02. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 23/05/2022 foi protocolado (protocolo nº 070/2022) na Diretoria de Patrimônio Cultural e 

Arquivo Público – DPCA -, o projeto de levantamento com modificação da edificação situada na Av. 

Professor Cristovam dos Santos, nº491, Bairro Belvedere, inserido no Conjunto Paisagístico Serra 

do Curral, Subárea 03 – Serra/Acaba Mundo, APA 02. 

 

Figura 01: Localização do imóvel (destaque em vermelho). Fonte: Google Map - Visualizador 
(https://www.google.com/maps) 

 

A edificação hoje existente foi construída anterior à Deliberação nº147/2003, do Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH, que faz a 

proteção do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. 
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Figura 02: Localização do imóvel (em destaque). Fonte: BH Map - Visualizador (pbh.gov.br) 
 

A proposta de modificação inclui acréscimo de área, ocupando o último pavimento, intervenção 

interna (para atendimento à norma de acessibilidade) e de fachadas, no entanto, mantendo o 

ponto mais alto, a caixa d’água existente. Uma vez que a edificação, apesar de construída anterior 

à proteção do conjunto, ultrapassa a altimetria de 9 (nove) metros, deliberada pelo CDPCM/BH, e 

o acréscimo proposto amplia a área dessa extrapolação, solicita-se análise para flexibilização 

deste parâmetro. 

2- DIRETRIZES 

O imóvel situado à Av. Professor Cristovam dos Santos, nº491, Bairro Belvedere, está inserido no 

Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como APA 02. 

Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH: 

 Altura máxima da edificação restrita a 09 (nove) 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; 

 Taxa de Permeabilidade e Taxa de Ocupação conforme valores previstos no Anexo XII do 

Plano Diretor (no caso específico 30%); 

 Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 

3,0m (três metros); 

 Recompor a cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da 

Serra do Curral; 

 As calçadas devem apresentar tratamento ajardinado em pelo menos 20% de sua área, 

sem que se prejudique a passagem de pedestres; 

 Garantir a 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 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  AEDAF3E339EBEDFD6376DA94EA41665509593698 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

http://bhmap.pbh.gov.br/v2/mapa/idebhgeo#zoom=8&lat=7795334.19768&lon=610060.2072&baselayer=ortofoto_2015&layers=bem_cultural_imovel


fl.3 de 7 
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 

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; 

 Vedações de 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; 

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

(quatorze por cento) de índice de refletividade e serem incolores. 

3- ANÁLISE 

O terreno conformado pelo lote 015, quarteirão 047, do Bairro Belvedere possui 579,20m² de área 

e abriga uma edificação de uso comercial -clínica de cirurgia plástica e procedimentos estéticos.  

 

Figura 03: Destaque em verde, terreno da proposta: Informações Básicas para Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

Conforme informado pelo arquiteto responsável pela intervenção, o projeto aprovado em 

24/09/1990 possui a altura máxima de 15,77m, medindo a partir do nível da calçada ao topo da 

caixa d’agua, na fachada voltada para a av. Professor Cristovam dos Santos. Na fachada voltada 

para a rua Afonso Costa Reis, a altura máxima é de 17,09m, também medindo a partir do nível da 

calçada ao topo da caixa d’agua.  
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Figura 04: Fachada voltada para a av. Professor Cristovam dos Santos. Fonte: Luiz Alberto Lamana dos Santos 

 

Figura 05: Vista da esquina entre a av. Professor Cristovam dos Santos e rua Afonso Costa Reis. Fonte: Luiz Alberto 
Lamana dos Santos 

 
Figura 06: Vista da esquina entre a av. Professor Cristovam dos Santos e rua Afonso Costa Reis. Fonte: Luiz Alberto 

Lamana dos Santos 
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Figura 07: Vista fachada para a rua Afonso Costa Reis. Fonte: Luiz Alberto Lamana dos Santos 

A proposta de intervenção visa a utilização da área do vão da cobertura, para uso como terceiro 

nível, cuja a altura máxima alcançaria 13,40m voltado para a av. Professor Cristovam dos Santos 

e de 14,10m, voltado para a rua Afonso Costa Reis, mantendo-se ainda abaixo do altura da caixa 

d’água. Esse vão possui altura de 4,70m, e a proposta utilizará 3m de pé-direito. Assim, a altura 

total da edificação não será alterada, sendo uma intervenção horizontal. O ponto mais alto 

continuará sendo o topo da caixa d’água, conforme demonstrado em projeto.  

 

Figura 08: Fachada existente - av. Professor Cristovam dos 
Santos 

 

Figura 09: Fachada proposta - av. Professor Cristovam dos 
Santos 

 

Figura 10: Fachada existente - rua Afonso Costa Reis.  
 

Figura 11: Fachada proposta - rua Afonso Costa Reis. 
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Figura 12: Foto inserção da fachada voltada para a av. Professor Cristovam dos Santos. Fonte: Luiz Alberto Lamana dos 
Santos 

Como consequência da alteração do último nível, a proposta de intervenção externa de todas as 

fachadas, buscou um ar mais contemporâneo para a edificação, propondo para revestimento das 

fachadas: vidro na cor cinza fumê, brise de madeira, ACM nas cores verde e cinza, e pedra natural.  

Na fachada voltada para a av. Professor Cristovam dos Santos, propõe-se a utilização de brises 

de madeira, no lado esquerdo das janelas do segundo e terceiro nível, de forma a garantir 

privacidade aos usuários do hospital.  

No nível térreo será utilizado uma pele de vidro, na cor cinza fumê, que se estende no lado direito 

da edificação. As pedras delimitam o acesso e buscam fazer uma transição harmônica entre a 

madeira e vidro. O ACM verde é utilizado no revestimento de parte do terceiro nível e caixa d’agua. 

Na fachada de esquina da av. Professor Cristovam dos Santos e rua Afonso Costa Reis, o ACM é 

utilizado em toda a sua extensão. A fachada voltada para a rua Afonso Costa Reis foi mantida os 

elementos em concreto do nível do subsolo, e nos níveis térreo, segundo e terceiro, utilizar-se-á o 

brise de madeira, que será um elemento importante para a privacidade aos usuários e 

continuidade da fachada posterior. 
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Figura 13: Vista. Fonte: Google Street View 

 

 
Figura 14: Foto inserção a partir da rua Afonso Costa 

Reis. Fonte: Luiz Alberto Lamana dos Santos 

O empreendimento ultrapassa a altimetria de 9,0m deliberada para a área, no entanto, mantém a 

altura máxima existente, que é anterior à preservação do conjunto. Da mesma forma, supera o 

coeficiente de aproveitamento atual de 0,8, tendo 1,15, já existente. Também não atende à taxa de 

permeabilidade do solo, possuindo 15,20% de área permeável, quando deveria atender 30%. 

Percebe-se a diferença do paisagismo proposto em relação ao existente. 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, esta Diretoria considera o projeto passível de aprovação, não cabendo 

aplicação de medida compensatória, uma vez que a solução arquitetônica proposta não implica 

ampliação de impactos adicionais ao Conjunto Paisagístico, apesar de não atender a alguns dos 

parâmetros previstos pelo CDPCM-BH – altimetria, coeficiente de aproveitamento e 

permeabilidade do solo, como citado anteriormente. 

No entanto, solicitamos que o vidro utilizado possua índice de reflexibilidade inferior a 14% e que 

o ACM utilizado seja fosco. Da mesma forma, solicitamos a apresentação de projeto paisagístico, 

com proposta de qualquer ampliação da área permeável. O paisagismo externo deve ser mantido, 

preferencialmente, assim como a calçada portuguesa existente. Em caso de necessidade de 

adequação da calçada, deverá ser protocolada proposta para análise desta diretoria, de forma a 

atender à regulação urbana e à permeabilidade do passeio, com possibilidade de se manter parte 

da calçada portuguesa. 

Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico e a documentação 

protocolizada nesta Diretoria para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH. 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2022. 

 
 

Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 
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