
CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Análise e deliberação sobre relatório técnico referente ao levantamento total de edificação 

situada na rua palmares, 46, Santa Lúcia (zona fiscal 121, quarteirão 295a, lote 010), pertencente 

ao conjunto paisagístico da Serra do Curral APA 02. 

 

HISTÓRICO: 

O Relatório Técnico referente ao imóvel localizado na Rua Palmares, 46, Bairro Santa Lúcia 

(Zona fiscal 121, quarteirão 295A, lote 010), foi elaborado pela arquiteta e urbanista Luiza Alana 

Fontes Moraes Silveira de Souza, integrante da equipe técnica da Diretoria do Patrimônio 

Cultural e Arquivo Público. As informações contidas no Relatório subsidiaram o presente 

parecer técnico. 

No dia 12/05/2022 a DPCA recebeu um pedido de flexibilização de diretrizes, referente ao 

imóvel localizado na Rua Palmares, 46, Bairro Santa Lúcia (Zona fiscal 121, quarteirão 295A, 

lote 010). Este pedido é parte do processo de regularização do imóvel que consta do ticket 

31.00421443/2021-67, enviado à DPCA através da interface com a Subsecretaria de Regulação 

Urbana de Belo Horizonte (SUREG). Apesar de estar inserido no Conjunto Paisagístico da Serra 

do Curral e, conforme as Informações Básicas enviadas em anexo, ser parte integrante da Área 

de Diretrizes Especiais (ADE) Barragem Santa Lúcia e ADE Serra do Curral, o referido imóvel 

não referenda interesses específicos de proteção. 

 

ANÁLISE: 

Conforme documentação encaminhada em anexo ao Relatório Técnico, o lote no qual está 

inserido o imóvel em questão, não inclui Área de Preservação Permanente (APP). A data da 

construção e das intervenções não foram informadas, entretanto, as imagens constantes do 

Relatório Técnico indicam que entre 2009 e 2019 o imóvel teria sofrido algumas modificações. 

A foto mais antiga, inserida no RT, foi feita em 2009 e demonstra a calçada em terra batida sem 

piso de revestimento. O fechamento frontal foi composto por muro rebocado e portão em chapa 

metálica, ambos sem permeabilidade visual. 

Na sequência das imagens, na foto de 2013 é possível perceber o prolongamento do piso da 

varanda frontal e a calçada em fase de execução. Nas fotos de 2015 e 2019 é possível perceber o 

piso da calçada e da rampa de entrada já executados, mas sem o ajardinamento da área do 

passeio.  



Em conformidade com as normas definidas pelo CDPCM-BH, o projeto arquitetônico não 

contempla os seguintes parâmetros: 

Primeiro: com relação ao tratamento da calçada, seria necessário garantir uma área permeável e 

ajardinada equivalente a 20% da área total, conforme aparece no projeto arquitetônico 

representado pela Figura 23 – Planta do Primeiro Pavimento, datada de novembro de 2021 e 

constante da folha 8 do Relatório Técnico. Entretanto, não foram enviadas fotos posteriores à 

referida data e que pudessem comprovar o cumprimento desse parâmetro. As fotos mais recentes 

foram datadas de 01/09/2021, nas quais não aparece a área ajardinada.  

Segundo: de acordo com as diretrizes especiais de projeto, os taludes de corte e aterro não 

poderão ultrapassar a altura máxima de 3m. entretanto, o maior corte executado no terreno 

ultrapassa esse limite em cerca de 10cm. 

Terceiro: O fechamento frontal, incluindo muro e portão, não garantem a permeabilidade visual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme considerações apresentadas no Relatório Técnico, entendemos que a regularização é 

passível de aprovação sem a necessidade de pagamento de medida compensatória visto que o 

trecho que ultrapassa o limite de altura máxima de corte e aterro é bastante reduzido. Além disso, 

a altura máxima da construção está abaixo da altimetria máxima permitida para a área, o que não 

representa impacto para a ADE Barragem Santa Lúcia e ADE Serra do Curral, incluindo seu 

conjunto paisagístico. Em relação à garantia da permeabilidade visual do fechamento frontal, 

concordamos com a sugestão do Relatório Técnico de que seja realizada adequação para 

atendimento à deliberação nº 027/2021 deste Conselho. Pedimos, ainda, a verificação da área 

ajardinada da calçada, conforme mencionado no item Primeiro de nossa análise. 

Desta forma nos posicionamos de forma favorável à aprovação da regularização do bem em 

questão. 

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 20 de junho de 2022 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Minas Gerais – IAB/MG 

 

 

 

 


