
PARECER RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM 
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LÍBERO LEONE, LOTE 17A DO QUARTEIRÃO 021, ZF 170, BAIRRO 
BURITIS, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL - (APA1) - 
SUBÁREA 2 – BONSUCESSO/CERCADINHO 

 

Objetivo da análise 

A parte interessada solicita a aprovação de flexibilização do limite altimétrico de 7,5 metros para 
o empreendimento proposto, previsto para abrigar um apart-hotel, composto por 7 blocos, 
nomeado na apresentação enviada à DPCA como “Mirante Buritis”. Sendo que a edificação 
possui 7 níveis e atinge uma altura de 15,7 metros em seu ponto mais crítico. 

Análise 

O projeto no qual esse parecer se debruça, expõe de maneira objetiva por meio de diagramas, 
uma defesa conceitual coerente e a virtual demonstração da inserção urbana da futura obra 
arquitetônica, e quais seriam os qualificadores do objeto em questão para que esse postule, 
com relativa segurança, a flexibilização de um dos parâmetros de proteção do bem natural e 
paisagístico da Serra do Curral, já supracitado. 

Para a referida área pertencente ao perímetro de entorno da Serra do Curral, a DPCA/FMC 
orienta os seguintes condicionantes que se apresentam a seguir: 

 Fechamento frontal: Garantir permeabilidade visual 
 Altura máxima: Altimetria máxima para novas edificações de 7,5 metros 
 Tratamento de calçadas: Ajardinar 20% da área do passeio 
 Tratamento paisagístico: Recompor a cobertura vegetal dos cortes e aterros com 

espécies florísticas nativas da Serra do Curral 
 Diretriz especial de projeto: Cumprir taxa de permeabilidade mínima sobre terreno 

natural 
 Os taludes de corte e aterro deverão ter altura máxima de 3m 
 Taxa de ocupação 30% menor e taxa de permeabilidade 30% maior do que o previsto 

na LPUOS em vigor 

O projeto em questão possui área líquida de 17.864,72 m² em um terreno de 20.870,87 m² de 
área, conforme planilha apresentada. O coeficiente de aproveitamento é de 0,86. A área 
permeável em terreno natural, vegetada e arborizada, é de 6.212,85 m², totalizando uma taxa 
de permeabilidade de 29,77%. A taxa de ocupação é de 27,99%. 

Dentre os aspectos positivos que se observa na proposta estão a criação de áreas de fruição 
pública, como o mirante, que abre visada para a cidade e para a serra do Curral e a possibilidade 
de um atravessamento na quadra em que se implanta o empreendimento, bem como uma 
atenção especial com o entorno imediato ao se respeitar o greide da rua como limite de 
altimetria da edificação, garantindo a vista e a mínima interferência sobre a imagem do bem 
protegido aos transeuntes. 

No entanto existe uma reflexão ainda a ser feita a respeito da inserção arquitetônica na 
paisagem. Muito embora não seja um monumento ou monumento histórico, a dimensão 
apresentada pelo objeto extrapolará as percepções imediatas do entorno, alcançando inclusive 
a percepção paisagística apreendida por moradores ou demais usuários do bairro Buritis que 
fruem esse cenário em suas unidades arquitetônicas na encosta oposta, que tem a Av. Mário 
Werneck como fundo de vale até aproximadamente o Shopping Paragem, e um “rincão” 
divisório a partir desse ponto em direção a uma crista de morro, sentido Parque Aggeu Pio 
Sobrinho. (FIG 1) Uma situação geográfica que dota de singular relevância a fachada que se volta 
para o noroeste.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagem extraída do google com alterações para elucidar argumentação do texto. 

Percebe-se no material entregue à DPCA que as escolhas volumétricas dos blocos favorecem a 
horizontalidade em detrimento da verticalização, além de buscar suavizar o impacto visual da 
arquitetura na paisagem, especialmente a referida fachada, como se observa nas imagens de 
perspectivas (FIG 2 e 3).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – imagem apresentada pelo autor do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – imagem apresentada pelo autor do projeto 

 

Área do projeto 
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Além disso, a paisagem de entorno do projeto apresenta à sudeste, como pano de fundo, uma 
vasta área coberta por mata, o que presumidamente incentivou que na fachada oposta, bem 
como em outras fachadas, se apresentassem elementos como varandas ou balcões para se 
favorecer a biofilia. Portanto, muito embora a forma prismática regular e longitudinal do maior 
bloco, no sentido sudoeste-nordeste, favoreça a implantação, mas não exatamente a 
permeabilidade visual, a dinâmica de cheios e vazios a ele aplicada, associados à biofilia, é uma 
estratégia louvável e eficiente quando efetivamente executadas. 

Nas palavras do proponente: 

“Esse bloco uniformiza volumetricamente a fachada do complexo voltada para a cidade, 
enfatizando as linhas horizontais da implantação e tornando a percepção mais fluida dos 
elementos com uma espécie de grelha que receberá varandas, balcões e jardineiras em 
cachepots.”   

Ainda assim, é pertinente enfatizar a fragilidade de algumas soluções biofílicas em fachada, 
principalmente quando não envolvem reformulações arquitetônicas, tectônicas ou 
estruturalmente específicas para esse fim. Pode-se tomar como excelência em estratégia 
biofílica os projetos de Ken Yeang, ao qual tomo a liberdade de apresentar uma imagem (FIG 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Edifício Solaris  

O uso de cachepots como uma estratégia final é válida, mas temporalmente fica sujeita a opções 
administrativas que ocorrerão para além dos desígnios apontados pelo empreendedor, onde a 
vontade do futuro administrador e até mesmo dos vários usuários das unidades dos aparts 
poderão falsear o efeito estético ilustrado na perspectiva final dessa arquitetura, pois o usuário 
terá liberdade para usar esse cachepot, ou não. 

Nesse sentido uma ação interessante seria a elaboração e implementação de projeto 
paisagístico que possa fortalecer o caráter biofílico, principalmente da fachada noroeste (nas 
palavras dos autores a fachada voltada para a cidade). Que além disso, poderá colaborar, de 
maneira independente de futuras decisões administrativas privadas, com o amenizar do impacto 
formal do volume arquitetônico retangular do bloco, para os vários moradores e/ou 
trabalhadores que por acaso fruem essa paisagem. 

Outro ponto que é necessário destacar é sobre o atravessamento de quadra, sendo essa uma 
iniciativa muito nobre e elogiável. Muito embora essa gentileza urbana seja desejada para a 
cidade, o local em que ela se materializa no projeto parece inadequado. 

O percurso para o atravessamento da quadra passa à frente da fachada sudeste, entre a 
edificação e a área natural preservada. O local é de pouca visibilidade para a cidade no entorno, 
e até mesmo para o projeto apresentado, visto que as fachadas voltadas para esse caminho não 



possuem aberturas de janelas. (FIG. 5) Sendo assim não se configura na área de circulação uma 
vigilância “natural”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – imagem apresentada pelo autor do projeto 

Entende-se que isso não fora uma negação ao caminho, mas um atendimento aos princípios de 
conforto e higiene do edifício, pois imagina-se que os arquitetos avaliaram, corretamente, que 
os ambientes internos não deveriam ter suas aberturas voltadas para sudeste, o que prejudicaria 
sensivelmente sua insolação. 

Não obstante, deve-se encontrar uma alternativa para esse caminho, que na proposta também 
é apresentado com um cercamento. Em uma analogia, seria como se fosse construída uma 
passarela muito extensa, de onde o pedestre após ingressar possui apenas duas possibilidades 
de reencontrar o tecido urbano da cidade, ou o início do caminho, ou seu término.  

Portanto, embora seja uma proposta muito interessante, a configuração atual apresentada no 
projeto não apresenta segurança, e possivelmente se tornaria foco de problemas 
socioambientais, a não ser que o poder público ou o proprietário do imóvel assuma o ônus da 
vigilância ostensiva do percurso. 

Por fim, percebe-se que uma nova possível implantação desse caminho seria colocá-lo passando 
à frente da fachada noroeste (fachada voltada para a cidade), onde a associação do paisagismo 
e iluminação de segundo nível (observações ao fim desse parecer), bem como a fachada ativa 
existente com varandas e balcões, poderiam trazer a segurança necessária para que esse 
caminho valorize a ambiência e funções ali idealizada. Ainda assim, outras soluções também 
podem ser concebidas e validadas pela DPCA. Soma-se a isso a necessidade de não se cercar 
visualmente o caminho, não colocando espécimes trepadeiras nas telas, e ampliando sempre 
que possível a dimensão transversal do caminho, minimizando a sensação de insegurança que 
um corredor passaria para os pedestres. 

 

Considerações Finais e voto 

 

Pelo exposto anteriormente, e para que a qualidade apresentada na proposta se fortaleça na 
consolidação do alinhamento do discurso com o projeto a ser executado em prol de um objetivo 
claramente explicitado pelo requerente, que é a busca pela qualidade ambiental urbana, indico 
a autorização da flexibilização solicitada, no entanto com três observações a serem consideradas 
para análise futura da DPCA : 



1- A manutenção de sua intenção biofílica, na continuidade de elaboração do projeto até 
sua aprovação e execução, para as fachadas (sobretudo para a fachada noroeste) e dos 
terraços jardins; 

2- Elaboração e apresentação junto à DPCA de projeto paisagístico à frente da fachada 
noroeste, com massa arbórea incluindo espécies de médio a grande porte regionais, 
com iluminação de segundo nível, garantindo assim a potencialização do “diafanar” do 
volume a ser construído com certa regularidade na composição da paisagem; 

3- Solucionar o problema de segurança do atravessamento peatonal, pela ausência de uma 
“vigilância natural”, que ocorre na fachada sudeste do empreendimento, para que os 
transeuntes possam participar e usufruir efetivamente dessa generosa iniciativa do 
proponente. 

Por acreditar serem essas observações de simples implementação, creio que a DPCA poderá 
acompanhar essas adequações e aprovar o referido projeto sem que esse necessite ser 
reapreciado por esse Conselho.  

 

Este é o parecer que respeitosamente apresento. 

 

Cordialmente 

 

 

Conselheiro Gustavo Pimenta de Pádua Zolini 

21 de outubro de 2022 


