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PARECER TÉCNICO 

 

Análise e deliberação sobre Relatório Técnico referente à análise de projeto de nova edificação em 

terreno situado à Avenida Afonso Pena, esquina com Rua Bernardo Figueiredo, S/N, Serra 

(seção urbana 101; quarteirão 022; lotes 019, 021, 023 e 025a), pertencente à ADE Serra do Curral.   

 

HISTÓRICO: 

O Relatório Técnico, referente à análise de projeto de nova edificação em terreno situado à 

Avenida Afonso Pena, esquina com Rua Bernardo Figueiredo, S/N, Serra (seção urbana 101; 

quarteirão 022; lotes 019, 021, 023 e 025a), foi elaborado pela arquiteta Ana Carolina Chaves 

Lemos, integrante da equipe técnica da Diretoria do Patrimônio Cultural e Arquivo Público. As 

informações contidas no referido relatório subsidiaram o presente parecer técnico. 

O Protocolo Online nº 173/2022, referente ao 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), Serra, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área 

classificada como APA04, ADE Serra do Curral, foi encaminhado à DPCA no dia 23 de maio de 

2022. O protocolo se refere a um projeto de nova edificação com 18 pavimentos, destinada ao uso 

residencial multifamiliar, acrescida de área destinada ao uso comercial no pavimento térreo. Foi 

solicitado, junto à DPCA, a flexibilização do limite altimétrico da torre, referenciado na cota 990 

e a flexibilização da altura de taludes de corte e aterro referente aos dois subsolos. 

O processo de aprovação deste empreendimento foi iniciado em 2021 quando foi apresentado e 

aprovado pelo CDPCM/BH, o projeto para uma torre de uso comercial com 13 pavimentos e dois 

subsolos, ocupando os lotes 021, 023 e 025a. Esta proposta inicial já excedia em 18,08 metros o 

limite altimétrico estabelecido pelo Conselho e ultrapassava em 7 metros o limite da altura de 

taludes de corte e aterro. Com a aquisição do lote 019, o empreendimento inicialmente de uso 

comercial, foi alterado para uso residencial multifamiliar com uso comercial no térreo. 

 

ANÁLISE: 

O Relatório Técnico, elaborado pela DPCA, apresenta os detalhes técnicos do projeto 

arquitetônico da edificação em pauta, que excedem os limites estabelecidos pelo CDPCM/BH 

através da Deliberação 147/2003. A altura total da nova torre atinge a cota 1016,42, excedendo em 

26,42 metros o limite altimétrico estabelecido originalmente pela cota 990. Da mesma forma, os 



cortes no terreno referentes aos dois subsolos e parte do pavimento térreo, atingem 11,5 metros, 

excedendo em 8,5 metros o limite máximo permitido para a área, estabelecido em 3 metros. 

A nova edificação conta com 3 níveis de garagens, um pavimento de lojas com acesso direto para 

a Avenida Afonso Pena, Pilotis com área coletiva, 12 pavimentos de apartamentos, uma cobertura, 

um espaço de lazer coletivo no 17º pavimento e um reservatório. 

Conforme as análises referendadas nas foto-inserções que constam do Relatório Técnico, a altura 

máxima da nova edificação, apesar de lindeira à Av. Afonso Pena, não implica em impacto direto 

na visibilidade da Serra do Curral. Este fato é corroborado pelas características do entorno imediato, 

marcado pela heterogeneidade das soluções arquitetônicas e pelo visível processo de verticalização, 

sobretudo nas quadras vizinhas, pertencentes ao Bairro Serra e que permitem edificações ainda 

mais altas, com base na cota 1035. Além disso, em todo o entorno não há bens protegidos por 

tombamento ou em processo aberto de tombamento. 

Por se tratar de área já bastante antropizada, a flexibilização da altura de taludes de corte e aterro 

no terreno também não compromete a ambiência e a fruição dos novos espaços de uso coletivo 

compostos pelos afastamentos e seus jardins, assim como pela fachada ativa. Todos os demais 

parâmetros exigidos pelo Conselho, tais como a taxa de permeabilidade mínima, taxa de ocupação 

máxima e ausência de gradil de fechamento foram plenamente atendidos pela proposta.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme considerações apresentadas no Relatório Técnico a respeito da proposta de nova 

edificação para o terreno composto pelos lotes 019, 021, 023 e 025A, localizado na Avenida 

Afonso Pena esquina com Rua Bernardo Figueiredo, s/nº, a flexibilização do limite altimétrico 

estabelecido pela cota 990, assim como a flexibilização da altura de taludes de corte e aterro, não 

causam impacto na visibilidade da Serra do Curral, tampouco na ambiência e fruição do entorno 

da Av. Afonso Pena. 

Desta forma nos posicionamos de forma favorável à flexibilização sem, contudo, implicar em 

medida compensatória. 

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2022 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Minas Gerais – IAB/MG 

 

 

 



 


