
PARECER TÉCNICO 

Para apreciação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte - CDPCM-BH 

 
ASSUNTO: Análise e Deliberação sobre 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.  

 

OBJETO: 

Trata-se de proposta de reforma com acréscimo, protocolada na Diretoria de Patrimônio 
Cultural e Arquivo Público – DPCA em 23/05/2022, da edificação situada na Av. Professor 
Cristovam dos Santos, nº 491, Bairro Belvedere, inserido no Conjunto Paisagístico Serra 
do Curral, Subárea 03 – Serra/Acaba Mundo, APA 02. A edificação atual foi construída 
antes da Deliberação nº 147/2003, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH, que estabelece a proteção do Conjunto 
Paisagístico da Serra do Curral. 

ANÁLISE: 

A proposta mantém a altimetria atual da edificação construída em momento anterior à 
proteção do conjunto, ultrapassando a altimetria de 9 (nove) metros, deliberada pelo 
CDPCM/BH. O acréscimo proposto amplia a área dessa extrapolação – restrita à caixa 
d’água, atualmente – pretendendo-se estender integralmente o terceiro pavimento, e 
para tanto, solicitando-se análise para flexibilização deste parâmetro. 

A proposta de modificação, portanto, contempla acréscimo de área no último 
pavimento, intervenção interna (para atendimento à norma de acessibilidade) e nas 
fachadas, mantendo-se o ponto mais alto, a caixa d’água existente. 

São diretrizes previstas para o terreno: 

• 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 transparentes correspondam a 80% (oitenta por cento) da área onde forem 
instalados. 



• 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. 

A proposta de utilização da área do vão da cobertura - como terceiro nível – alcançaria: 
altura máxima de 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 da altura da 
caixa d’água. A altura total da edificação não seria alterada, sendo que o ponto mais alto 
continuaria sendo o topo da caixa d’água, conforme demonstrado em projeto. 

Propõe-se intervenção externa de todas as fachadas, com inserção de novos 
revestimentos: vidro na cor cinza fumê, brise de madeira, ACM nas cores verde e cinza, 
e pedra natural.  

Solicita-se, para tanto a flexibilização de critérios, considerando que o empreendimento 
ultrapassa a altimetria de 9,0m deliberada para a área, mantendo a altura máxima 
existente, erigida em momento anterior à preservação do conjunto, bem como do 
coeficiente de aproveitamento – atualmente previsto para 0,8, no entanto, mantendo-
se 1,15 já erigidos – e a taxa de permeabilidade do solo, possuindo 15,20% de área 
permeável, quando deveria atender, na atualidade, 30%.  

CONCLUSÃO e VOTO: 

Pelo acima exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação da proposta, sem 
aplicação de medida compensatória, considerando que a solução arquitetônica 
proposta implica em impactos adicionais toleráveis à proteção do Conjunto Paisagístico, 
mesmo com a flexibilização parcial dos parâmetros previstos – altimetria, coeficiente de 
aproveitamento e permeabilidade do solo – considerando a construção erigida em 
momento anterior à proteção do Conjunto. 

No entanto, acompanhamos as recomendações da DPCA, quais sejam: 

• Que o vidro utilizado possua índice de reflexibilidade inferior a 14% e que o ACM 
utilizado seja fosco; 

• Que seja apresentado de projeto paisagístico para apreciação da DPCA, sem 
necessidade de nova apreciação deste Conselho, com proposta de 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 da DPCA, 
de forma a atender à regulação urbana e à permeabilidade do passeio, com 
possibilidade de se manter parte da calçada portuguesa. 

Este é o Parecer, para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. 

Matheus Guerra Cotta - Conselheiro Suplente – representante do IPHAN. 
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022. 


