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Parecer Técnico 
Assunto: Análise de solicitação de projeto de modificação com acréscimo em edificação situada na 
Rua Jornalista Djalma Andrade, nº 1799, Bairro Belvedere, inserido no perímetro de entorno da 
Serra do Curral, Subárea 02 – Bom Sucesso/Cercadinho 

 
 

Belo Horizonte, 20 de junho de 2022 
 

Trata-se de proposta de modificação com acréscimo construída para imóvel situado na rua 

Jornalista Djalma Andrade, nº 1799 (Zona Fiscal 122; quarteirão 050; lote 014), Bairro Belvedere, 

pertencente ao perímetro de entorno da Serra do Curral, em área classificada como APa01. 

 

Conforme material apresentado e informações levantadas, temos o seguinte histórico para a 

edificação em discussão: 

 

06/02/2019: manifestação favorável da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) 

para o projeto de regularização total, uma vez que foi constatado que a edificação existia 

anteriormente à Deliberação 147/2003, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), que estabeleceu o perímetro e as diretrizes de proteção 

da Serra do Curral. 

22/05/2019: baixa total concedida para um total de 708,56 m² de área construída. 

14/02/2022: encaminhado para análise da DPCA, através de protocolo online, proposta de 

modificação com acréscimo de área construída. 

 

Destaca-se que o projeto em discussão, prevê acréscimo de área construída e altimetria, sendo 

esta superior à estabelecida pelo Deliberação nº147/2003 do CDPCM-BH. 

 

Atualmente, conforme consta na certidão de baixa, a edificação residencial desenvolve-se 

acompanhando o desnível do terreno nos seguintes pavimentos: 

 

- 3º subsolo: áreas de lazer, piscina, dois depósitos e abrigo de cachorro; 

- 2º subsolo: quartos, área descoberta, espaço gourmet e quadra; 

- 1º subsolo: área de serviço, cozinha, sala de jantar e terraço;  

- 1º pavimento (nível de acesso): garagem, quarto de empregada e sala de estar. 

 

Conforme relatado pelo solicitante, segundo informações constantes no relatório técnico da DPCA, 

a ampliação da edificação busca resolver problemas de acessibilidade, prevendo local para 

elevador além de realocar os quartos hoje localizados no 2º subsolo, para o nível onde atualmente 

se encontra a caixa d´água e o topo da torre da escada. A proposta prevê também estender as lajes 

existentes, com o intuito de criar espaços em patamares para abrigar varandas e terraços com 

jardineiras nas bordas de contorno. 
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Com estas alterações, a edificação atingirá a altimetria máxima de cerca de 15,5 metros, 

ultrapassando em cerca de 8 metros o limite altimétrico estabelecido pelo CDPCM-BH para a área. 

Destaca-se que, conforme informado no relatório da DPCA, não foi esclarecido pelo requerente a 

localização da caixa d’água, entendendo-se que ela será enterrada e que não haverá demais 

elementos construtivos que extrapole ainda mais a diretriz altimétrica do lote. 

 

Conforme foto inserções apresentadas, as alterações previstas para a edificação proposta, faz com 

que, apesar do extrapolamento da diretriz altimétrica, ela cause menos impacto do que a existente 

atualmente. Além disso, as edificações existentes no entorno, possuem mais destaque na paisagem 

da Serra, tanto pelos tipos de acabamento quanto pelas altimetrias. Concluo que as alterações 

propostas para a edificação em discussão não causam impactos na paisagem da Serra. Diante do 

exposto, acompanho o parecer da DPCA, entendo ser a proposta passível de aprovação sem a 

cobrança de medida compensatória. 

 

Em relação aos demais parâmetros urbanísticos, ressalta-se a necessidade de cumprimento do 

previsto no Plano Diretor – Lei nº 11.181/2019 e demais legislações aplicáveis à área. 

 

Este é meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho. 

 

Atenciosamente, 

 
Raquel Andrade Ducha 

Arquiteta e Urbanista / SMPU 
Conselheira Suplente do CDPCM-BH 


