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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 

 
Em 17/08/2022 foi encaminhada à Diretoria, via procedimento de interface-SUREG, o ticket 

31.00349815/2022-34, referente à 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. 

 

Figura 01: Localização macro do terreno. Fonte: Google Map - Visualizador (https://www.google.com/maps) 
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Figura 02: Localização dos terrenos. Fonte: Google Map - Visualizador (https://www.google.com/maps) 

 

Em resposta, a DPCA informou que o projeto não atendia a diretriz de altimetria e altura máxima 

de corte e aterro dos taludes previstos para o local pelo CDPCM-BH, indicando as pendências e 

complementações e se colocou à disposição para realizar atendimento com o interessado e 

responsável técnico para sanar possíveis dúvidas. 

Em 28/09/2022 foi encaminhada à DPCA o retorno às demandas listadas nas solicitações 

anteriores, com complementação das informações necessárias para a análise técnica. A 

edificação continuou não atendendo os parâmetros culturais, portanto, o projeto deverá passar por 

análise e deliberação do CDPCM-BH. 

Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico. 

 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

 

O imóvel situado na Avenida Professor Mário Werneck, 360, Bairro Estoril, está inserido no 

Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como APA 02. 

Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH: 

 Altimetria máxima para novas edificações de 09 metros; 

 Garantir permeabilidade visual; 

 Ajardinar 20% da área do passeio; 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  78F282B1144A17A56AAD3DAA41C1678454797531 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

file:///C:/Users/Érica/Documents/2-PBH/5-CONSELHO/9%20-%20Rua%20Emílio%20Jacques%20de%20Moraes,%2062,%20Belvedere/Google%20Map%20-%20Visualizador%20(https:/www.google.com/maps)


 fl. 3 de 11 
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 

 Recompor a cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da 

Serra do Curral; 

 Cumprir taxa de permeabilidade mínima sobre terreno natural; 

 Os taludes de corte e aterro deverão ter altura máxima de 3 metros; 

 Taxa de Permeabilidade e Taxa de Ocupação conforme valores previstos no Anexo XII do 

Plano Diretor;  

 Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% 

(quatorze por cento) de índice de refletividade e serem incolores. 

 

3- O PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

O terreno conformado pelos lotes 010 e 011, quarteirão 042, do Bairro Estoril possuem 1.895m² 

de área, com 43 metros de frente para Avenida Professor Mário Werneck. Trata-se de edificação 

de uso comercial de 03 pavimentos, que soma 2.161,23 m² de área bruta.  

 

Figura 03: Em destaque, os terrenos da proposta: Informações Básicas para Edificações. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 04: Planta de situação dos lotes em questão. Fonte: PBH - SIURBE 

  
Figura 05: Planta subsolo da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

 

A proposta comercial no bairro Estoril será composta por 08 lojas. O subsolo apresenta 

estacionamento com 05 vagas e uma loja. O primeiro pavimento é composto pela loja 02, 

estacionamento descoberto, circulações verticais e ARS. As lojas de 03 a 08 estão localizadas no 

segundo nível juntamente com o estacionamento descoberto e as circulações verticais. A proposta 

apresenta também um jardim no afastamento frontal com espécies nativas da Serra do Curral.  
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Figura 06: Planta primeiro pavimento da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 07: Planta segundo pavimento da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 08: Projeto de paisagismo com espécies nativas da Serra. Fonte: PBH - SIURBE 

 

A seguir, os cortes do empreendimento com destaque dos pontos onde a altimetria ultrapassa o 

limite permitido.  

 

 

Figura 09: Corte AA, em destaque o ponto onde a altimetria ultrapassa a diretriz estabelecida para o local. 

 Fonte: PBH - SIURBE 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  78F282B1144A17A56AAD3DAA41C1678454797531 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/


 fl. 7 de 11 
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 10: Corte BB, em destaque o ponto onde a altimetria ultrapassa a diretriz estabelecida para o local. 

 Fonte: PBH - SIURBE 

 

Com relação à altimetria, os cortes AA e BB mostram que a edificação ultrapassa o limite previsto 

de 09 metros a partir da projeção do terreno natural, porém o impacto visual não compromete a 

paisagem do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral, premissa principal desta diretriz. No ponto 

mais crítico, a edificação ultrapassa este limite em aproximadamente 08 metros, conforme 

desenhos técnicos apresentados. 

 

Figura 11: Fachada Avenida Professor Mário Werneck . Fonte: PBH - SIURBE 

 

Na proposta de especificação dos materiais, a fachada frontal apresenta placas cimentícias na cor 

natural e vidro translúcido incolor. O guarda corpo e os brises serão em aço corten. As jardineiras 

e arrimos aparentes receberão tratamento em concreto aparente e os muros laterais com textura 

em verde escuro. A fachada posterior será em textura na cor de concreto e os desenhos no 

entorno das esquadrias em textura na cor branca, os vidros acompanham a mesma especificação 

da fachada frontal. 
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Figura 12: Fachada dos fundos da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 

 

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 13: Foto inserção da edificação proposta e seu entorno. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 14: Foto inserção da do canteiro central da Avenida Professor Mário Werneck. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 15: Foto inserção da outra pista subindo a Avenida Professor Mário Werneck. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 16: Foto inserção descendo a Avenida Professor Mário Werneck. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 17: Foto inserção da edificação proposta e seu entorno imediato. Fonte: PBH - SIURBE 
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4- ANÁLISE DO PROJETO 

 
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 conforme valores previstos 

no Anexo XII do Plano Diretor; 

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; 

 

No que se refere aos possíveis impactos da nova edificação no Conjunto Paisagístico Protegido e 

dada a acentuada declividade do terreno, a proposta não causa impactos adicionais na paisagem 

do Conjunto e seu entorno imediato, conforme imagens apresentadas anteriormente.  

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, a Diretoria considera 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. Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico para 

análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte - CDPCM-BH. 

 

Belo Horizonte, 09 de março de 2022. 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 
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