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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 

EDIFICAÇÃO SITUADA NOS LOTES 006 E 007 do quarteirão 052W zona fiscal 508 
pERTENCENTE À APA01, OLHOS D’ÁGUA, ENTORNO DA SERRA DO CURRAL. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se do protocolo online 0339/2022 com solicitação para análise pelo CDPCM/BH de 
proposta de ampliação de edificação existente no perímetro de entorno do tombamento da 
Serra do Curral, Apa01. A proposta se desenvolve em dois lotes do quarteirão 052W, zona 
fiscal 508. 
Segundo informa a requerente em seu memorial, a construção existente encontra-se com-
pletamente regularizada, possuindo a Certidão de Baixa de Construção nº 03800/2015, Li-
cença de Ambiental de Operação e Alvará de Localização de Funcionamento. A proposta 
trata-se de um anexo de tipologia industrial a ser construído no lote do lado da edificação 
existente. Possuirá características estéticas e de materiais de acabamento semelhantes à 
parte existente. Trata-se de galpão com altura geral de 9,5 metros e parte com altura que 
atingiria 13,00 m. Há corte de terreno de com 9,00 metros de altura na parte mais crítica. 
 
ANÁLISE 

As diretrizes de proteção em vigor para os lotes são as seguintes: 
 
1 - A altimetria máxima para a APa01 definida em 7,5 meros para a nova edificação, contada 
a partir do terreno natural;  
2 - Obrigatoriedade da permeabilidade visual do interior dos lotes 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 este 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 de movimentação de terra, não realizar cortes ou aterros 
com mais de 3,0 m de altura; 

6 - Não especificar ou instalar vidros com índice de reflexibilidade superior a 11% e/ou 
adotar cores impactantes nas fachadas das edificações. 

Os lotes 006 e 007 encontram-se na área de entorno da Serra do Curral, lindeiros à 
poligonal que define os limites da área tombada. Conforme memorial, o novo galpão será 
construído como ampliação de outros já existentes na propriedade (figura 1). 

A implantação desse novo galpão, denominado em projeto de bloco 7, é prevista em terreno 
nivelado em cota inferior à das demais edificações existentes nos lotes. A edificação atinge 
cerca de 13 m na parte mais alta (ver figura 7), voltada para a fachada frontal, o que é 
justificado pelo requerente em razão da destinação a equipamentos cuja montagem e a 
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movimentação de carga e descarga requerem dimensões e pé-direito de 9,50 metros. O 
novo galpão, assim como a parte já aprovada, não atendem à diretriz altimétrica de 7,5 m, 
deliberada pelo CDPCM/BH para os lotes. O novo galpão ultrapassa em 6,5 a altimetria 
máxima de 7,5 m. Contudo, a análise das fotos disponíveis no google nos informa que os 
lotes estão situados numa cota superior à da parte tombada imediata, não havendo a 
possibilidade de avistamento do alinhamento montanhoso da Serra do Curral a partir do 
local (figura2). Por outro lado, as fotografias apresentadas pelo requerente em seu 
memorial demonstram que também não há impacto a partir de pontos de vista de média e 
longa distâncias. (ver memorial anexo).  

A diretriz de permeabilidade do gradil é atendida pela utilização de fechamento em tela de 
trama aberta ao logo de toda as duas testadas dos lotes voltados para a Rua Gabriela de 
Melo. (figura 3 e 4). 

O ajardinamento da área do passeio não é atendido. Deveria ser de 20%. O material 
demonstra que o passeio possui largura aproximada de 2,10 o que viabilizaria a utilização 
de faixas ajardinadas para atender à permeabilidade de 20%. 

Quanto ao tratamento paisagismo do terreno, não foi apresentado projeto paisagístico com 
a proposição de recomposição com espécies florísticas nativas da Serra do Curral. As 
espécies existentes não são nativas do local. 

Em relação a cortes e aterros, verifica-se que o nivelamento do terreno na cota 1138.70m 
foi feito com cortes que na parte mais crítica atingiram 9,00 m (ver figura 7). Portanto, 
também não é atendida a diretriz de cortes e aterro. 

Quanto aos materiais de fachada, a requerente informa que será utilizado mesmo material 
de acabamento, com cores branca e azulada. As fotografias do local mostram que os vidros 
utilizados na parte existente parecem possuir grau de reflexibilidade alto. (figura 6). 
Portanto, deverá ser apresentada especificação que comprove o tipo aceitável de vidros 
com refletividade inferior a 11%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A DPCA é favorável às flexibilizações de altura e de corte e aterro no terreno. Entende, 
também que a altimetria apesar de exceder os 7,5 m, não causa impacto significativo na 
visibilidade do bem protegido. 

Manifesta-se favorável ao projeto desde que seja apresentado projeto paisagístico com 
espécies nativas, incluindo área permeável nas calçadas, projeto esse cuja implementação 
deverá vincular a baixa de construção do empreendimento. Solicita também que seja 
apresentada a especificação dos vidros a serem utilizados com refletividade inferior aos 
11%. 

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

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Arquiteto Teodoro Magni. CAU A13696-4 
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ANEXOS 

  
Figura 1 - Mapeamento indicando a posição dos lotes 006 e 007 e a poligonal que demarca o limite da área tombada. 
Fonte: PBH e DPCA 

 
Figura 2 - Vista aérea Google, 2020. 

 
Figura 3 - Vista a partir da Rua Gabriela de Melo. Google, 2020. 

Área tombada 

Área tombada 

Área de entorno 
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Figura 4 - Vista a partir da Rua Gabriela de Melo. Google, 2020. 

 

 

 

 
Figura 5 – detalhe da fachada da edificação existente. Notar o uso provável de vidro com refletividade 

superior a 11%. Foto Google, 2020. 

 

 



Página 5 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 

 

Figura 6 - Planta nível térreo com indicação em vermelho do acréscimo a ser construído. 

 

 

 

Figura 7 - corte h-h 

 

Figura 8 - corte i-i 
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