
 

1 
 

RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE LEVANTAMENTO TOTAL DA 

EDIFICAÇÃO SITUADA NA RUA CORONEL MURTA, Nº 396, PERTENCENTE À ÁREA DE 

ENTORNO DA SERRA DO CURRAL. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em junho de 2022 chegou a esta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA o 

ticket 31.00046688/2022-88 para realização de Interface. Trata-se de levantamento total para 

regularização da edificação situada na Rua Coronel Murta, nº 396, pertencente ao Entorno da 

Serra do Curral, APA 01.  

 

Imagem 01 – Mapeamento com localização do imóvel pertencente ao Entorno do Conjunto Paisagístico da Serra do 
Curral e ao perímetro do IPHAN.  

Fonte: BHMaps, acessado em 30/01/2023. 

Para o local em questão, há as seguintes diretrizes: 

• Permeabilidade visual do gradil; 

• 20% de área de passeio ajardinada; 

• Taludes de corte e aterro com altura máxima de 3 metros; 

• Altimetria máxima de 7,5 metros; 

• Adaptação ao terreno natural conforme art. 12 da Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC 

003/2019. 
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Abaixo demonstramos uma imagem de satélite do local. 

 

Imagem 02 – Vista de satélite da edificação e seu entorno. 
Fonte: www.googlemaps.com, acessado em 30/01/2023. 

 

2- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 

Apesar de não atender a praticamente todas as diretrizes indicadas anteriormente, a edificação 

está bem adaptada ao terreno natural, apresentando alguns níveis escalonados, como pode ser 

visto nos cortes que serão demonstrados no decorrer deste relatório. 

Quanto à permeabilidade visual do gradil, é exigido o cumprimento de 70% de permeabilidade, 

mas o fechamento possui apenas 16,56m² de área vazada, representando apenas 34%, cerca de 

metade do exigido. 

Quanto à área ajardinada de 20% exigida para o passeio, o projeto propõe o atendimento integral 

da diretriz. 

Quanto aos taludes, há dois cortes que ultrapassam os 3 metros, sendo o maior cerca de 4 

metros. 

Quanto à altimetria máxima de 7,5 metros, o ponto mais crítico que ultrapassa a diretriz é de 2,33 

metros. 

À seguir demonstramos algumas imagens da casa e as principais do projeto apresentado. 
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Imagem 03 – Fachada do imóvel objeto desta análise. 
Fonte: Material apresentado em www.urbano.pbh.gov.br, requerimento 2022R07560. 

 
 

 

Imagem 04 – Gradil e indicação do cálculo da permeabilidade. 
Fonte: Material apresentado em www.urbano.pbh.gov.br, requerimento 2022R07560. 

http://www.urbano.pbh.gov.br/
http://www.urbano.pbh.gov.br/
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Imagem 05 – Ajardinamento do passeio atendendo aos 20%. 
Fonte: Material apresentado em www.urbano.pbh.gov.br, requerimento 2022R07560. 

 
Imagem 06 – Corte AA indicando um dos cortes de cerca de 4 metros. 

Fonte: Material apresentado em www.urbano.pbh.gov.br, requerimento 2022R07560. 

http://www.urbano.pbh.gov.br/
http://www.urbano.pbh.gov.br/
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Imagem 07 – Corte CC indicando os trechos da edificação que ultrapassam a altimetria nas piores situações. 
Fonte: Material apresentado em www.urbano.pbh.gov.br, requerimento 2022R07560. 

 

 

Apesar do não cumprimento de 03 das diretrizes, conforme mencionado anteriormente, esta 

DPCA entende que é passível a flexibilização de acordo com as argumentações abaixo: 

- permeabilidade do gradil: devido à contenção necessária em parte do muro, restaria pouca área 

para abertura no fechamento, acarretando em uma obra complexa que ainda assim não atenderia 

ao exigido para a diretriz; e além disso, entendemos que a conformação existente visualmente 

não causa prejuízos na relação tanto da casa com a ambiência externa quanto da ambiência com 

a casa; 

- talude de corte: entendemos que a dimensão que ultrapassa o limite é pequena e que a 

edificação apresenta uma conformação no terreno como pode ser visto pelos diversos platôs em 

níveis diferentes no corte CC na imagem 7; 

- altimetria: o maior trecho que ultrapassa a altimetria é de 2,33 metros e não acarreta nenhum 

impacto na ambiência ou mesmo na visualização da Serra do Curral. 

A DPCA entende ainda pela não aplicação de medida compensatória, uma vez que não há 

impacto na ambiência ou mesmo na Serra do Curral. 

 

 

http://www.urbano.pbh.gov.br/
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH quanto à 

flexibilização das diretrizes indicadas. 

 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Bárbara Rabelo Bechelane 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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