
CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Parecer técnico referente à análise e deliberação referente ao projeto de nova edificação 

para imóvel situado na Rua Planetóides (Zona Fiscal 121, quarteirão 292A, lotes 017, 018 e 019), 

Bairro Santa Lúcia, pertencente ao conjunto paisagístico da Serra do Curral, APA 07. O presente 

parecer foi elaborado a partir das informações contidas no Relatório Técnico preparado pela 

arquiteta e urbanista Érica Mendonça Pereira.  

 

HISTÓRICO: 

O presente processo foi iniciado em 19/08/2022, via procedimento de interface-SUREG. 

Nesta ocasião, a DPCA informou que o projeto não atendia às diretrizes de altura máxima de 

taludes de corte e aterro e de altura máxima de vedações de estruturas, ou estruturas aparentes, sob 

a laje de piso. Por se tratar de nova edificação localizada em área pertencente ao conjunto 

paisagístico da Serra do Curral, a proposta foi encaminhada para ser analisada pelo CDPCM-BH. 

 

ANÁLISE: 

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

plantas, cortes e elevações da nova edificação proposta para o terreno que é composto pelos três 

lotes localizados na Rua Planetóides. Trata-se de edificação multifamiliar com seis pavimentos no 

total, sendo um pavimento de garagem, seis apartamentos tipo, que ocupam o 2º, 3ºe 4º pavimentos 

e dois apartamentos de cobertura que ocupam o 5º e o 6º pavimentos. Em conformidade com as 

normas definidas pelo CDPCM-BH, o projeto arquitetônico contempla os seguintes parâmetros: 

▪ A altura máxima para novas edificações deve respeitar a cota 1060. 

▪ A taxa de ocupação máxima e a taxa de permeabilidade mínima devem seguir os valores 

previstos no anexo II do Plano Diretor. 

▪ Os vidros devem ser incolores e com taxa de refletividade inferior a 14%. 

▪ Os cortes e aterros devem receber recomposição da cobertura vegetal com espécies 

florísticas nativas da Serra do Curral. 

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

contempla os seguintes parâmetros: 

Primeiro: com relação ao limite de altura para vedações de estruturas, ou estruturas aparentes, sob 

a laje de piso, a nova proposta não atende o limite de 2 metros estabelecido pelo CDPCM-BH. O 

ponto mais crítico apresenta altura de aproximadamente 10 metros. 



Segundo: Os taludes de corte e aterro não poderão ultrapassar a altura máxima de 3 metros. O 

projeto prevê, em seu ponto mais crítico, um corte de 5,65 metros de altura. 

Com relação aos taludes de corte e aterro, concordamos com a DPCA que os 2,65 metros 

que ultrapassam o limite estabelecido não adicionam impacto negativo no conjunto e em seu 

entorno imediato. Entretanto, os oito metros que ultrapassam o limite de altura da vedação da 

estrutura sob a laje de piso se apresentou como o aspecto mais crítico dessa análise. Por 

conseguinte, a fachada posterior, próxima da divisa dos fundos das casas da Rua Zodíaco, se 

apresenta com acentuada verticalidade. Para minimizar esse impacto visual, foi proposto um 

ajardinamento composto por massa arbórea capaz de cobrir grande parte dessa vedação sob a laje 

de piso. Mesmo assim, restava, ainda, uma grande preocupação em relação à insolação nessas 

mesmas casas. Recorremos então ao Google Earth como ferramenta para tentarmos entender a 

dinâmica da movimentação solar e os possíveis impactos gerados pela sombra da nova edificação. 

Conforme pode ser visto na Figura 1, onde aparece a seta vermelha da bússola apontando para 

Norte, as casas da Rua Zodíaco perderiam apenas os primeiros raios solares da manhã e estariam 

expostas ao sol durante todo o dia. As casas da Rua Planetário, localizadas logo à frente do terreno 

em questão, estão protegidas pelo limite de altimetria para novas construções que corresponde à 

cota 1060. A favor do projeto, também levamos em consideração a acentuada declividade do 

terreno e as complexidades geradas por essa morfologia.  

 

Figura 1: Vista aérea do terreno, pelo Google Earth, com objetivo de entender a dinâmica 

da orientação solar 

 
Fonte: Disponível em: https://earth.google.com/web/@-19.96618461,-

43.94586872,1017.71196512a,186.25904753d,35y,0h,0t,0r - Acesso em: 20/03/2023. 

https://earth.google.com/web/@-19.96618461,-43.94586872,1017.71196512a,186.25904753d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@-19.96618461,-43.94586872,1017.71196512a,186.25904753d,35y,0h,0t,0r


 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO: 

Conforme as informações apresentadas no Relatório Técnico, consideramos que a 

diferença altimétrica dos taludes de corte e aterro não causam impacto no conjunto. Da mesma 

forma, a proposta de jardinagem composta por massa arbórea minimiza o impacto causado pela 

parede de vedação da estrutura sob a laje de piso. Dessa forma, concordamos com a DPCA que 

considera o projeto passível de aprovação. Ressaltamos, entretanto, a necessidade de cumprimento 

de todos os parâmetros estabelecidos pelo CDPCM-BH e contemplados no projeto, sobretudo a 

proposta paisagística. 

Sendo assim, este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 20 de março de 2023. 
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