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ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA 
IMÓVEL SITUADO NA RUA EMÍLIO JACQUES DE MORAES, Nº 62 (ZONA FISCAL 121, 
QUARTEIRÃO, 296A, LOTE 010), BAIRRO BELVEDERE, PERTENCENTE À ÁREA DE 
ENTORNO DA SERRA DO CURRAL, CLASSIFICADA COMO APA 02. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 09/11/2021 foi encaminhada à Diretoria, via procedimento de interface-SUREG, o ticket 

31.00398529/2021-79, referente à nova edificação para imóvel situado na Rua Emílio Jacques de 

Moraes, 62, Bairro Belvedere, inserido no Conjunto Paisagístico Serra do Curral, APA 02, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-BH - através 

da Deliberação nº 147/2003. 

 

 

Figura 01: Localização do imóvel (destaque em amarelo). Fonte: Google Map - Visualizador 

(https://www.google.com/maps) 

 

Em resposta, a DPCA informou que o projeto não atendia a diretriz de altimetria prevista para o 

local pelo CDPCM-BH, indicando as pendências e complementações e se colocou à disposição 

para realizar atendimento com o interessado e responsável técnico para sanar possíveis dúvidas. 

 

 

Google%20Map%20-%20Visualizador%20(https:/www.google.com/maps)
Google%20Map%20-%20Visualizador%20(https:/www.google.com/maps)
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Figura 02: Localização do imóvel (em destaque). Fonte: BH Map - Visualizador (pbh.gov.br) 

 

Em 10/02/2022 foi encaminhada à DPCA o retorno às demandas listadas nas solicitações 

anteriores, com complementação das informações necessárias para a análise técnica. A 

edificação continuou não atendendo a diretriz de altimetria prevista para o local, não podendo ser 

flexibilizada pela equipe técnica da DPCA, portanto o projeto necessita ser analisado pelo 

CDPCM-BH. 

Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico. 

 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

 

O imóvel situado à Rua Emílio Jacques de Moraes, nº 62, Bairro Belvedere, está inserido no 

Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como APA 02. 

Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH: 

 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;  

 Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 

3,0m (três metros); 

http://bhmap.pbh.gov.br/v2/mapa/idebhgeo#zoom=8&lat=7795334.19768&lon=610060.2072&baselayer=ortofoto_2015&layers=bem_cultural_imovel
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 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. 

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; 

 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. 

 

3- O PROJETO ARQUITETÔNICO 

O terreno conformado pelo lote 010, quarteirão 296A, do Bairro Belvedere possui 402m² de área. 

Trata-se de edificação de uso comercial de quatro pavimentos, que soma 652,26m² de área bruta. 

O lote tem a frente para Rua Emílio Jacques de Moraes e os fundos para a BR 356, respeitando a 

faixa de domínio de acordo com a legislação. 
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Figura 03: Destaque em verde, terreno da proposta: Informações Básicas para Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 
 

 
 

Figura 04: Planta de situação do lote em questão. Fonte: PBH - SIURBE 

 
 
Os quatro pavimentos são divididos da seguinte forma: o segundo subsolo abrange a 

administração, serviço, copa, depósito, banheiro e varanda descoberta. 

 

FAIXA DE DOMÍNIO 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 05: Planta segundo subsolo. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

No primeiro subsolo encontram-se o almoxarifado, garagem e banheiro, conforme figura a seguir. 

Segundo a responsável técnica, a caixa d’água estará neste pavimento junto à garagem. Ela será 

pressurizada para não atrapalhar o volume/conceito do projeto. 

 

 

 

Figura 06: Planta primeiro subsolo. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

O primeiro salão destinado à loja, banheiro, terraço e jardineiras estão localizados na planta do 

primeiro pavimento / térreo. 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 07: Planta primeiro pavimento / térreo. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

A planta do segundo pavimento apresenta outra loja, banheiro e terraço descoberto. Segue 

imagem abaixo. 

 

 

 

Figura 08: Planta segundo pavimento. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Com relação à altimetria, os cortes AA e BB e CC mostram que a edificação ultrapassa em alguns 

pontos o limite previsto de 09 metros a partir da projeção do terreno natural, porém o impacto 

visual não compromete a paisagem do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral, premissa 

principal desta diretriz. No ponto mais crítico, que contém o guarda corpo e parte da laje de piso 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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do terraço do segundo pavimento, a edificação ultrapassa este limite em aproximadamente 3,90 

metros, conforme desenhos técnicos apresentados adiante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Cortes AA e CC mostram que a edificação ultrapassa a altimetria estabelecida para o local. Fonte: Portal de 

Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 10: Cortes BB mostra que a edificação ultrapassa a altimetria estabelecida para o local. Fonte: Portal de 

Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Na proposta de especificação dos materiais, a fachada frontal terá uma parede revestida de pedra 

irregular cinza, esquadrias e vidro fixo incolores, uma parte da alvenaria em ripado de madeira e 

no entorno do vidro fixo, uma chapa perfurada grafite.  

 

Com o objetivo de analisar os impactos causados pela implantação da edificação no conjunto e 

sua integração com o entorno, foram solicitadas imagens e fotos inserções de pontos relevantes 

da região. 

 

 

Figura 11: Especificação dos materiais da fachada frontal . Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 12: Imagem da fachada frontal. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

Figura 13: Imagem da fachada frontal. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 14: Foto inserção da fachada frontal. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

Figura 15: Foto inserção da Rua Emílio Jacques de Moraes. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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A fachada posterior segue os mesmos elementos da fachada frontal apresentando terraços 

ajardinados com guarda corpo em vidro incolor com junta seca. O fechamento posterior foi 

especificado em alvenaria até a altura de 80 cm com tela verde belgo. Essa mesma tela está 

sendo proposta também na altura das estruturas sob a laje de piso, com trepadeira hera 

canadense além de uma massa arbórea à frente da fachada para harmonização. 

 

 

 

Figura 16: Especificação dos materiais da fachada posterior. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 17: Planta de paisagismo com as espécies. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

 

 

Figura 18: Massa arbórea e tela com hera. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 19: Imagem da fachada posterior. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

 

Figura 20: Imagem do terraço na fachada posterior. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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Figura 21: Imagem da BR 356. Fonte: Portal de Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 
 

 

4- ANÁLISE DO PROJETO 

 
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o 

local: 

1) Limite altimétrico: A edificação ultrapassa os 09 metros de limite altimetria previsto pelo 

CDPCM em aproximadamente 3,90 metros no ponto mais crítico; 

2) Limite de altura para estruturas sob a laje de piso: o limite estabelecido pelo CDPCM, para 

esse tipo de estrutura, a fim de prevenir o impacto estético negativo do tipo “paliteiro”, é de 2 

metros de altura. O ponto mais crítico possui aproximadamente 5,80 metros. Apesar de não 

atender essa diretriz, a edificação conforma, neste trecho, massa arbórea ou arbustiva à frente 

da fachada para harmonização, além disso, apresenta também em projeto uma tela verde 

belgo com trepadeira hera canadense, de forma a não deixar a base da edificação exposta; 

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

de 3m. Valor máximo atingido 3,43 metros. 

 

 

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
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O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 

1) Taxa de Ocupação máxima e Taxa de permeabilidade mínima conforme valores previstos 

no Anexo XII do Plano Diretor; 

2) Permeabilidade visual: tanto o gradil da Rua Emílio Jacques de Moraes quanto na BR 356 

atendem essa diretriz; 

3) Ajardinamento do passeio: o passeio possui faixa de 20% ajardinada; 

4) Refletividade dos vidros: vidros incolores, sem refletividade; 

5) Recomposição da cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da 

Serra do Curral; 

 

No que se refere aos possíveis impactos da nova edificação no Conjunto Paisagístico Protegido e 

dada a acentuada declividade do terreno, a proposta busca minimizar interferências na paisagem 

por meio de terraços ajardinados, escalonamento da volumetria, onde percebemos uma melhor 

acomodação da edificação no terreno, acabamentos das fachadas e a permeabilidade visual da 

edificação. Esses aspectos positivos conferem à proposta uma maior harmonização com seu 

entorno imediato e Conjunto. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, a Diretoria considera o projeto passível de aprovação, não cabendo aplicação 

de medida compensatória, uma vez a solução arquitetônica proposta busca minimizar as 

interferências na paisagem do entorno, não implicando impactos adicionais ao Conjunto 

Paisagístico, apesar de não atender a alguns dos parâmetros previstos pelo CDPCM-BH. 

 

Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico e a documentação 

protocolizada nesta Diretoria para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH. 

 

 

Belo Horizonte, 08 de abril de 2022. 

 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 
 
 
 

 


