
Análise e deliberação referente ao projeto de modificação com acréscimo de
área na rua Gabriela de Melo, 401 (Zona Fiscal 508 Quarteirão 058 Lotes 006 e
007), bairro Olhos d’ Água, pertencente à APA 01, entorno da Serra do Curral.

Objetivo da análise

O requerente solicita a flexibilização de parâmetros gerais que tem por objetivo
principal não obstruir a visualização da Serra do Curral. Para isso observa-se que
mesmo não sendo atendidos em alguns locais, os parâmetros de corte e aterro e
altimetria, as condições específicas do terreno e seu entorno, bem como as escolhas
projetuais apresentadas seriam a garantia para se preservar essa supracitada
visualização.

Análise

O projeto em análise nesse parecer é uma ampliação de uma empresa em lotes
vizinhos à sua atual unidade industrial.

Sendo os lotes vizinhos posicionados em cota altimétrica mais baixa que o lote da
unidade já edificada, ficou explícito no relatório da DPCA e no requerimento do
solicitante que a altimetria do novo bloco não ultrapassará os limites já alcançados
pelo empreendimento original (sentido sul-norte). Bem como não rompe o limite dos
terrenos ao fundo do projeto. Terrenos esses que compõem um limite visual natural
para a paisagem à distância no sentido leste-oeste.(FIG. 1)

Figura 1 – perfil leste-oeste do bairro Olhos D´água, apresentado pelo cliente, onde o “bloco A” representa a altimetria
do anexo a ser construído

A documentação fotográfica, junto com o diagrama anterior e o mapa da área de
tombamento (FIG 2), a seguir apresentada, também evidenciam que o local onde se
encontra o empreendimento é uma depressão, que embora geograficamente possa se
afirmar ser pequena, para os fins aqui observados, mostra-se suficientemente
satisfatória em suas dimensões para possibilitar essa pretendida intervenção com um
baixo impacto visual.

Figura 2 – Mapa dos limites da área tombada e localização do empreendimento apresentado no relatório da DPCA



Importante também considerar que essa condição de relevo resulta em uma baixa
interferência do imóvel com o entorno ao ser observado em proximidade.

Além disso, o corte que será necessário ser realizado no terreno, favorece essa
condição de se potencializar a implantação mais discreta do edifício em relação ao
entorno. Portanto o parâmetro que se refere aos limites de cortes e aterros, ao ser
flexibilizado, promoverá uma melhor relação de preservação visual do entorno.

Ainda assim, observa-se que não existe um projeto paisagístico, que acredita-se ser
relevante para promover certa conexão ambiental entre o entorno preservado e o
projeto em análise.

Além disso, entre os elementos construtivos apresentados como acabamento, não
ficou clara a reflexibilidade dos vidros que farão o fechamento das janelas e portas do
anexo, sendo necessário explicitar essa condição.

Considerações finais e voto

Pelo exposto nesse parecer, e nos documentos apresentados pelo requerente e
relatório da DPCA, faço as seguintes observações às solicitações destinadas a esse
Conselho:

1- Indico a autorização da flexibilização de altimetria solicitada para esse
específico projeto apresentado.

2- Indico a autorização para a flexibilização da altura dos cortes e aterros nesse
projeto avaliado.

3- Solicito a elaboração e apresentação junto à DPCA de um projeto paisagístico
que envolva espécies nativas da região, incluindo-se a exigência de 20% de
área permeável nas calçadas e que, se possível for, o projeto envolva a
unidade já existente.

4- Especificar em projeto o grau de reflexibilidade dos vidros a serem empregados
no empreendimento, sendo necessário respeitar o limite máximo de 11%
apontado nas diretrizes de proteção.

Por considerar essas observações de baixo impacto no desenvolvimento do projeto,
acredito não ser necessário que o projeto seja reapresentado ao Conselho, e seus
ajustes e aprovação podem ser acompanhados pela DPCA.

Esse é o parecer que respeitosamente apresento, salvo melhor juízo desse Conselho.

Cordialmente

Conselheiro Gustavo Pimenta de Pádua Zolini

22 de março de 2023


