
CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Parecer técnico referente à análise de projeto de nova edificação que ocupa um conjunto de dez 

lotes do quarteirão 031, zona fiscal 122, pertencente à APA 02, entorno da Serra do Curral. Nesse 

conjunto, os lotes 006, 007 e 008 estão voltados para a Avenida Celso Porfírio Machado e os lotes 

020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026 estão voltados para a Rua Jornalista Djalma Andrade, Bairro 

Belvedere. 

HISTÓRICO: 

De acordo com as informações contidas no Relatório Técnico, entendemos tratar-se de um projeto 

comercial em processo de aprovação pela SUREG, com interface com a DPCA e que, inicialmente, 

ocupava os sete lotes voltados para a Rua Jornalista Djalma Andrade. Posteriormente, foram 

agregados outros três lotes voltados para a Avenida Celso Porfírio Machado. 

 

ANÁLISE: 

O Relatório Técnico, elaborado pela DPCA, foi encaminhado em conjunto com as pranchas de 

plantas, cortes e elevações da nova edificação proposta para os dez lotes. 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, sempre que a calçada apresentar largura suficiente para 

garantir uma faixa livre de no mínimo 1,5 metro. O ajardinamento da calçada, assim como a 

recomposição do terreno devem ser feitas com espécies florísticas nativas da Serra do Curral. Até 

o presente momento, o projeto de paisagismo ainda não foi apresentado. 

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

ultrapassar a altura máxima de 3 metros. O maior corte executado no terreno ultrapassa esse limite 

em 3,60 metros, totalizando 6,60 metros. 

Terceiro: a altimetria máxima para a área é de 9,0 metros, contada a partir do terreno natural. No 

ponto mais crítico, a nova edificação ultrapassa esse limite em 4,0 metros. Na fachada voltada para 

a Rua Jornalista Djalma Andrade, a parte da edificação que excede o limite corresponde a um 

elemento de composição da fachada, identificado no projeto como pórtico. Trata-se de uma estreita 

laje apoiada em colunas, à feição de uma marquise. Essa estrutura se localiza no terraço do terceiro 

nível da edificação que, em sua quase totalidade, não apresenta cobertura. Na fachada voltada para 



a Avenida Celso Porfírio Machado, a dimensão excedente em relação ao limite de altimetria é de 

cerca de 2,03 metros.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme as informações apresentadas no Relatório Técnico, consideramos que: 

Primeiro: o proprietário deverá apresentar à DPCA o projeto paisagístico das calçadas referentes 

à Rua Jornalista Djalma Andrade e à Avenida Celso Porfírio Machado. Esse projeto deverá 

contemplar as espécies florísticas nativas da Serra do Curral, conforme as diretrizes estabelecidas 

pelo CDPCM/BH. 

Segundo: na proposta em andamento a altura de corte já havia sido flexibilizada pela DPCA, visto 

que esse recurso não resultaria em descaracterização da vizinhança. 

Terceiro: a estrutura que ultrapassa o limite altimétrico corresponde a um elemento compositivo 

da fachada, totalmente vazado e que permite a fluidez do olhar. Por isso, não compromete a 

visibilidade do bem tombado, no caso, a Serra do Curral.   

Sendo assim, concordamos com a DPCA com a flexibilização das diretrizes de altimetria e cortes 

no terreno para a regularização. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2023. 

 

David Prado Machado 

Conselheiro  

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

 

 

 

 


