
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE NOVA
EDIFICAÇÃO PARA IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PROFESSOR MÁRIO
WERNECK, Nº 360 (ZONA FISCAL 170, QUARTEIRÃO 042, LOTES 010 E
011), BAIRRO ESTORIL, PERTENCENTE AO CONJUNTO PAISAGÍSTICO DA
SERRA DO CURRAL APA 02.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de nova edificação para imóvel situado na Avenida Professor Mário Werneck, 360, Bairro
Estoril, inserido no Conjunto Paisagístico Serra do Curral, APA 02, aprovado pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-BH - através da Deliberação nº
147/2003.

O terreno conformado pelos lotes 010 e 011, quarteirão 042, do Bairro Estoril possuem 1.895m²
de área, com 43 metros de frente para a Avenida Professor Mário Werneck. Trata-se de
edificação de uso comercial de 03 pavimentos, com 8 lojas que somam 2.161,23 m² de área
bruta. A proposta apresenta um jardim no afastamento frontal com espécies nativas da Serra
do Curral.

O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o
local:

1. Limite altimétrico: A edificação ultrapassa a altimetria máxima prevista pelo CDPCM-BH
de 9 metros, atingindo aproximadamente 08 metros acima deste valor estabelecido para o
local, no  ponto mais crítico;

2. Altura de taludes de corte e aterro: a altura dos taludes de corte e aterro ultrapassa o
limite  de 03 metros, chegando a 5,62 metros no ponto mais crítico.

O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:

1. Permeabilidade visual;
2. Ajardinamento de 20% do passeio;
3. Taxa de Ocupação máxima e Taxa de permeabilidade mínima;
4. Refletividade dos vidros: vidros incolores, sem refletividade;
5. Taxa de permeabilidade mínima sobre terreno natural;
6. Recomposição da cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da

Serra do Curral.
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ANÁLISE E VOTO

Com o objetivo de analisar os impactos causados pela implantação da edificação no conjunto e
sua integração com o entorno, foram solicitadas fotos inserções de pontos relevantes da região.

Figura 1: Foto inserção da edificação proposta e seu entorno. Fonte: PBH - SIURBE

Conforme apresentado nas imagens, trata-se de edificação proposta entre duas outras
existentes, não havendo alteração na altimetria geral da região. Assim, considerando-se a
altimetria do entorno e a declividade do terreno, a proposta não causa impactos adicionais na
paisagem  do Conjunto e seu entorno imediato.

Diante do exposto, acompanho parecer da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público -
DPCA e considero o projeto passível de aprovação, não cabendo aplicação de medida
compensatória, uma vez que a solução arquitetônica proposta não implica em impactos
adicionais ao Conjunto Paisagístico, apesar de não atender a alguns dos parâmetros previstos
pelo CDPCM-BH.

Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho.

Belo Horizonte, 20 de março de 2023.

Izabel Dias de Oliveira Melo
Arquiteta-urbanista

Conselheira do CDPCM-BH
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