
Página 1 de 7 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público  

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NOS LOTES 006, 
007, 008, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026 do quarteirão 031 zona fiscal 122 PERTENCENTE 

À APA02, ENTORNO DA SERRA DO CURRAL. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se do protocolo online 0461/2022 com solicitação para análise pelo CDPCM/BH de 
proposta de nova edificação a ser construída no perímetro de entorno do tombamento da 
Serra do Curral, Apa02. A proposta se desenvolve em dez lotes do quarteirão 031, zona 
fiscal 122. Três dos lotes, 006, 007, 008, estão voltados para a Avenida Celso Porfírio 
Machado e os restantes sete lotes 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026 possuem testadas 
voltadas para a Rua Jornalista Djalma Andrade. 
 
A proposta refere-se a alternativa a um projeto em fase de aprovação na SUREG e em 
interface com a DPCA. Caso conte com aprovação do CDPCM/BH o interessado 
manifestou interesse em substituir o projeto em fase de aprovação na SUREG pela atual 
proposta. A proposta em andamento teve flexibilização pela DPCA de corte do superior a 
3,0 m e solicitação para a apresentação de especificação dos materiais de fachada e a 
identificação das espécies arbóreas nativas. 
 
A proposta ora analisada, além da flexibilização de cortes, solicita flexibilização de altimetria 
máxima que supera em 4,0 m os 9,0 m deliberados para os lotes. 
 
ANÁLISE 

A situação dos lotes é a mostrada no mapa abaixo, onde o polígono azul representa os 
novos lotes adicionados ao projeto em andamento e o polígono vermelho os lotes do projeto 
em processo de aprovação na SUREG. No mapa os diversos quarteirões na cor rosa 
indicam altimetria máxima de 9,0 m. 
 

 
Mapeameto. Fonte: BHdigital, janeiro, 2023. 

 
As diretrizes de proteção em vigor para os lotes são as seguintes: 
 
1 - A altimetria máxima é definida em 9,0 meros para nova edificação, contada a partir do 
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terreno natural;  
2 - Obrigatoriedade da permeabilidade visual do interior dos lotes por que atenda à 
seguintes condições: 

 
a.    Realizada com elementos de vedação para fechamento de terrenos que não 
constituam barreiras visuais que obstruam a relação destes com o logradouro. 
b.    No mínimo 70% (setenta por cento) do fechamento frontal do terreno for feito 
com elementos em trama, vazados ou transparentes. 
c.    Nas soluções em tramas, os elementos vazados ou transparentes corres-
ponderem a 80% (oitenta por cento) da área em que forem instaladas. 
As soluções de vedação previstas acima poderão conter mureta de até 0,80m 
(oitenta centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal, 
para contenção do terreno. 

 
3 - O ajardinamento da área do passeio deve ser de 20% sempre que possuir largura que 
permita faixa livre de no mínimo 1,5 m; 

4 - A recomposição e paisagismo do terreno deve ser feita com espécies florísticas nativas 
da Serra do Curral; 

5 - Quando houver necessidade não realizar cortes ou aterros dos terrenos com mais de 
3,0 m de altura. 

Fachada para a Rua Jornalista Djalma Andrade, altura de 13 m em relação o nível da calcada 

  
Fachada para a Celso Porfírio de Andrade. 

 

     
À esquerda, detalhe do corte A-A mostrando a superação da altimetria máxima em 4,0 m. À direita, detalhe 

da planta de situação. Fonte: requerente. 
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Fachada para a Rua Célio Porfirio Machado. Fonte: Google. 

 

 
Fachada para a Rua Célio Porfirio Machado. Fonte: requerente. 
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Fachada para a Rua Célio Porfirio Machado. Fonte: requerente. 

 

 
Fachada para a Rua Célio Porfirio Machado. Fonte: requerente. 
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Situação atual testadas voltadas para a Rua Jornalista Djalma Andrade. Fonte: Google. 

 

 
Situação atual testadas voltadas para a Rua Jornalista Djalma Andrade. Fonte: Google. 
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Fachada para a Rua Jornalista Djalma Andrade. Fonte: Requerente. 

 

 
Fachada para a Rua Jornalista Djalma Andrade. Fonte: Requerente. 
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A proposta em questão se trata de edificação que não atende à altimetria máxima 
deliberada para os lotes. Contudo as fotos inserções e as fotografias do local demonstram 
que neste caso a superação da altimetria de 9,00 m não causa obstrução da visibilidade do 
bem tombado, alinhamento montanhoso da Serra do Curral. 

Há corte de terreno com altura que alcançaria 6,60 metros, superior ao máximo de 3,0 
metros, mas situação, em termos do patrimônio cultural e a partir do material apresentado, 
não resultaria em descaracterização da paisagem atual, não sendo perceptível com a obra 
concluída e não causando desarmonia com as implantações que se sucedem nas 
vizinhanças. Destaca-se que nos lotes voltados para a Rua Célio Porfirio Machado existiam 
edificações que foram demolidas após 2018 para a implantação desse e de outro 
empreendimento, o que pressupõe alterações anteriores no perfil do terreno, conforme 
fotografias abaixo.  

    

Situação dos lotes com testada para a Rua Célio Porfirio Machado em 2018 e em 2022. Fonte: Google. 

 

No caso analisado não se aplica a diretriz de permeabilidade do fechamento, tendo sido 
atendida a diretriz de permeabilidade do passeio. 

Quanto aos materiais de fachada, foi especificado o aço corten, pilares em aço escovado 
natural, vidros transparentes e texturas em grafiato marron ou corten, e grafiato cimento 
queimado.  

Contudo não foi apresentado a planta de paisagismo já solicitada quando da análise do 
projeto em análise pela SUREG. Ressalte-se que a recomposição e paisagismo do terreno 
deve ser feita com espécies florísticas nativas da Serra do Curral. 

A DPCA é favorável às flexibilizações de altura e de corte de terreno. Entende, contudo, 
que o projeto deve ser complementado com a apresentação de projeto de paisagismo com 
espécies florísticas da Serra do Curral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Isso posto, enviamos este relatório e o material protocolado pelo requerente para análise e 
deliberação do CDPCM/BH. 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Arquiteto Teodoro Magni. CAU A13696-4 
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