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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NA
RUA AMILCAR VIANNA MARTINS, S/N – BURITIS (LOTE 016; QUARTEIRÃO 082; ZONA
FISCAL 171); PERTECENTE AO CONJUNTO PAISAGÍSTICO SERRA DO CURRAL – APA 01 E
INSERIDA NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA ADE SERRA DO CURRAL – SUBÁREA 02 –
BOM SUCESSO/CERCADINHO.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em maio de 2020, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público/DPCA recebeu, via
Interface/SUREG, a convocação 377/2020-1, referente a projeto de nova edificação para a rua
Amilcar Vianna Martins, s/nº - Buritis (lote 016; quarteirão 082; zona fiscal 171). Como o projeto
não atende a altimetria deliberada pelo Conselho para a área, foram solicitadas adequações,
apresentadas nas interfaces 377/2020_2, 377/2020_3, 377/2020_4, de setembro, outubro e
dezembro/2020, respectivamente.

Tendo em vista que o projeto não atendia a diretriz de altimetria estabelecida para a área, foi
encaminhado para a reunião ordinária do Conselho realizada no dia 18 de fevereiro de 2021, com
relatórios desfavoráveis, tanto da DPCA como também do conselheiro relator. Após a leitura do
parecer na reunião do Conselho e algumas discussões referentes ao impacto que o projeto estava
causando na paisagem do Conjunto Paisagístico, ele foi retirado de pauta para elaboração de
nova proposta.

A DPCA realizou algumas reuniões com o proprietário e o RT do projeto, para esclarecimento das
diretrizes do terreno e orientações sugeridas na reunião do Conselho para nova proposta de
projeto.

Em outubro de 2021, novo material foi protocolado para análise. Segundo responsável técnico as
alterações foram feitas com base nas orientações sugeridas na reunião do Conselho, onde foi
solicitada a redução máxima possível da altura da edificação.
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Figura 01: Localização do imóvel (destaque em vermelho). Conjunto Paisagístico Serra do Curral APA 01.
Fonte: BH Map - Visualizador (pbh.gov.br)

Figura 02: Vista aérea com destaque em vermelho para o lote em análise. Fonte: GoogleMaps

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

O imóvel situado à Rua Amilcar Vianna Martins, s/nº - Buritis (lote 016; quarteirão 082; zona fiscal
171) está inserido no Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área
classificada como APA 01. Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais
definidas pelo CDPCM-BH:
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1) Altura máxima da edificação restrita a 7,5 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;
2) Taxa de Permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 30% (trinta
por cento) à estabelecida para o zoneamento pela Lei nº 7.166/96. Neste caso, a Taxa de
Permeabilidade mínima deve ser de 39% (PA-3);
3) Taxa de Ocupação máxima 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o
zoneamento pela Lei nº 7.166/96. Neste caso, a Taxa de Ocupação máxima deve ser de
42% (PA-3);
4) Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de
3,0m (três metros);
5) As calçadas devem apresentar tratamento ajardinado em pelo menos 20% de sua área,
sem que se prejudique a passagem de pedestres;
6) Elementos de vedação com 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. 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;
7) Recompor a cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da
Serra do Curral;
8) Cumprir taxa de permeabilidade mínima sobre terreno natural;
9) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14%
(quatorze por cento) de índice de refletividade.

3- O PROJETO ARQUITETÔNICO
O terreno conformado pelo lote 016, quarteirão 082, do Bairro Buritis possui 518,97m² de área.
Trata-se de edificação de uso residencial unifamiliar de dois pavimentos, que soma 411,50m² de
área bruta, composta por:
Primeiro pavimento: Garagem, sala de estar, sala de jantar, copa, cozinha, lavabo, despensa,
área de serviço, espaço gourmet, lavabo masculino e lavabo feminino. E segundo pavimento por:
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Sala de tv, varanda, suíte 01 com banheiro e closet, suíte 02 com banheiro e closet e suíte máster
com banheiro, closet e duas varandas.

Figura 03: Planta primeiro pavimento. Fonte: material fornecido pelo requerente

Figura 04: Planta segundo pavimento. Fonte: material fornecido pelo requerente

De acordo com material apresentado pelo requerente e responsável técnico, as modificações do
projeto tiveram base nas orientações feitas durante a reunião do Conselho, onde foi solicitada
redução máxima possível da altimetria da edificação. A rampa da garagem atingiu a declividade
limite de 20%, permitindo diminuir 50cm no nível de implantação da residência. Além disso, ao
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diminuir a platibanda, a proposta teve uma redução de 110cm em relação à implantação anterior
como apresentado na figura a seguir.

Figura 05: Corte apresentando a proposta anterior e a nova proposta após as discussões da reunião do Conselho.
Fonte: material fornecido pelo requerente

Figura 06: Corte AA apresentando a altimetria que está sendo ultrapassada.
Fonte: material fornecido pelo requerente
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Figura 07: Corte BB apresentando a altimetria que está sendo ultrapassada.
Fonte: material fornecido pelo requerente

Figura 08: Fachada frontal da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente

Figura 09: Gradil frontal da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente

Com relação à proposta de especificação dos materiais, a vedação das fachadas será em alvenaria com pintura acrílica e a fachada frontal terá uma parede revestida em porcelanato. As esquadrias externas receberão alumínio e vidro incolor e o piso interno será em porcelanato. O fechamento frontal foi especificado em alvenaria e gradil metálico.
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De acordo com responsável técnico, o terreno apresenta uma declividade muito alta, é bastante
estreito e a implantação dos fundos agrava o impacto da proposta em estudo, já que a edificação
existente, aos fundos, não acompanha a declividade natural do terreno, tendo sido realizado
grande corte, e está acima do nível da rua, conforme ilustra a figura abaixo.

Figura 10: Implantação da edificação aos fundos da edificação proposta. Fonte: material fornecido pelo requerente
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A figura 11 mostra uma foto do terreno aos fundos, onde foi implantada edificação descrita acima.
Material apresentado na convocação em análise.

Figura 11: Implantação da edificação aos fundos da edificação proposta. Fonte: material fornecido pelo requerente.

4- ANÁLISE
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o
local:
1)

Limite altimétrico: A edificação ultrapassa os 7,5m de limite altimetria previsto pelo

CDPCM superando em 4,5m no ponto mais crítico;
2)

Altura de taludes de corte e aterro: a altura dos taludes de corte e aterro ultrapassa o

limite de 3m.
Taxa de Ocupação máxima: Conforme a planilha de cálculo de áreas apresentada, a TO é
41,07%, porcentagem menor que os 42% previstos na diretriz O projeto arquitetônico atende aos
seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:
3)

Permeabilidade visual de gradil: o fechamento existente garante permeabilidade visual;

4)

Taxa de permeabilidade mínima: o projeto garante 43,71% de área permeável do

terreno, porcentagem maior que os 39% previstos na diretriz.
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5)

Ajardinamento do passeio: o passeio possui faixa ajardinada, atendendo a área mínima

de 20%.

As fotos inserções apresentadas permitem-nos inferir que a edificação se destacará na paisagem
principalmente por se encontrar em via pouco ocupada. A DPCA entende que ainda que a
edificação proposta atenda integralmente a altimetria estabelecida pelo Conselho, haverá impacto
na paisagem da Serra. No entanto, várias reuniões foram realizadas com responsável técnico no
objetivo de minimizar esse impacto. Além da caixa d’água ser um elemento externo à edificação,
no nível do solo com uso de bomba para abastecimento, também foram realizadas revisões na
proposta de implantação reduzindo em quase dois metros a altimetria residencial.

Em reuniões realizadas com o RT, foram solicitadas outras fotos inserções de forma que fosse
possível melhor avaliar o impacto da edificação no entorno, entretanto, o interessado alegou que
não haviam outros ângulos de visada.

Figura 12: Foto inserção da fachada da Rua Amilcar Vianna Martins. Fonte: material fornecido pelo requerente.
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Figura 13: Foto inserção da fachada posterior: Rua Istria Ferraz. Fonte: material fornecido pelo requerente.

Figura 14: Foto inserção da fachada posterior: Rua Istria Ferraz. Fonte: material fornecido pelo requerente.
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Figura 15: Imagem da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente.

Figura 16: Imagem da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente.
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Figura 17: Imagem da edificação. Fonte: material fornecido pelo requerente.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trata-se de análise de projeto de nova edificação que ultrapassa em 4,5 metros a altimetria
estabelecida pelo Conselho em seu ponto mais crítico.

A DPCA realizou atendimentos com o RT e o proprietário buscando esclarecer, orientar e avaliar
as possibilidades de implantação do projeto de forma a atender aos parâmetros do Conselho e as
necessidades do proprietário. A edificação foi reformulada, buscando minimizar o impacto nas
visadas da Serra. A DPCA entende que mesmo que fosse apresentado um projeto que atendesse
integralmente a altimetria estabelecida pelo Conselho haveria impacto na paisagem protegida por
ser uma via pouco ocupada.

No projeto de paisagismo do afastamento frontal, deverão ser utilizadas espécies arbóreas nativas
da Serra do Curral. A DPCA entende que este projeto de paisagismo poderá ser apresentado e
analisado pela equipe da Diretoria, caso Conselho delibere pela aprovação deste projeto.

A Diretoria de Patrimônio avalia que o impacto causado na paisagem pela extrapolação deste
parâmetro altimétrico é passível de aprovação, sendo favorável à cobrança de medida
compensatória. Dessa forma, caso o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município
de Belo Horizonte decida pela aprovação do projeto, ele também deverá avaliar a pertinência de
cobrança de medida compensatória tendo em vista que não atende ao parâmetro altimétrico
estabelecido pelo CDPCM-BH para o local. Caso seja deliberada a cobrança, o valor a ser pago
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gira em torno de R$ 36.656,40 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta
centavos). Este valor poderá sofrer alterações de acordo com a época do pagamento da medida
compensatória, como definido pela Deliberação nº025/2021, do Conselho.

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH.

Belo Horizonte, 21 de março de 2021.

Ana Carolina Chaves Lemos
Arquiteta e Urbanista
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público– DPCA
Érica Mendonça Pereira
Arquiteta e Urbanista
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público– DPCA
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