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PARECER REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA O IMÓVEL 

SITUADO NA AVENIDA CELSO PORFÍRIO MACHADO, N° 1.367, BAIRRO BELVEDERE, EM 

ÁREA CLASSIFICADA COMO APA 02, PERTENCENTE AO CONJUNTO PAISAGÍSTICO DA 

SERRA DO CURRAL 
 

 

CONSIDERAÇÕES E ANÁLISE: 

Trata o presente parecer da análise de proposta de nova edificação para o imóvel situado na Avenida 
Celso Porfírio Machado, nº 1.367, lotes 009 e 010 do quarteirão 014, Zona Fiscal 12, bairro 
Belvedere, inserido no Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada 
como APA 02. 

O terreno possui 928 m² de área, com 52 metros de frente para a Avenida Celso Porfírio Machado, 
sendo a edificação destinada a uso comercial, com um subsolo e três pavimentos, que totalizam 
1.731,07 m² de área bruta. O subsolo é destinado a garagem e os demais pavimentos a lojas 
comerciais e, nas áreas de jardins e passeio, se encontra prevista a utilização de espécies nativas da 
Serra do Curral, conforme projeto de paisagismo apresentado. 

Para as fachadas são propostos brise vertical em alumínio com acabamento amadeirado, esquadrias 
em alumínio com acabamento em pintura eletrostática, vidro incolor e texturas em tons de bege e 
marrom (cores “inverno seco” e “terra fértil” da Suvinil). 

Com relação às exigências definidas pelo CDPCM-BH para o local, o projeto atende aos parâmetros 
de taxa de ocupação máxima, taxa de permeabilidade mínima sobre terreno natural, permeabilidade 
visual, ajardinamento em 20% da área do passeio, índice de refletividade dos vidros e recomposição 
da cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da Serra do Curral, não 
atendendo, entretanto, aos seguintes: 

1) Limite altimétrico: Segundo os cortes apresentados pelo projeto, a edificação ultrapassa a 
altimetria de 09 metros definida para o local em cerca de 01 metro, no ponto mais crítico, que 
corresponde ao volume da caixa d’água. Entretanto, como este volume se encontra afastado da 
fachada principal, se mostra pouco visível no entorno do empreendimento, o que é 
comprovado pelas fotos inserções da edificação apresentadas, a partir de pontos relevantes da 
região. 

2) Altura de taludes de corte e aterro: Segundo o projeto, a altura dos taludes de corte e aterro, 
que tem o limite 3 metros definido para o local, chega a 3,24 metros em seu ponto mais crítico. 

Em conformidade ao que é apontado pela DPCA, em seu relatório, o projeto apresentado é passível de 
aprovação, inclusive sem a aplicação de medida compensatória, uma vez que não causa impactos 
adicionais na paisagem do conjunto paisagístico protegido e em seu entorno imediato. 

CONCLUSÃO: 

Acompanhando o relatório emitido pela DPCA, manifesto-me favoravelmente com relação à aceitação 
da proposta da nova edificação em questão, sem a necessidade de aplicação de medida 
compensatória, considerando que as extrapolações dos parâmetros citados, de pequena monta, não 
causam impactos à visibilidade do bem protegido e ao seu entorno imediato. 

Salvo melhor juízo, é este o meu Parecer, que submeto à aprovação por parte deste Conselho. 
 
 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2022. 
 
 

Márcia Mourão Parreira Vital 
Conselheira Representante do Executivo Municipal 
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