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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.  

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 19/08/2022 foi encaminhada à Diretoria, via procedimento de interface-SUREG, o ticket 

31.00382374/2022-52, referente à nova edificação para imóvel situado na Rua Planetóides (zona 

121, quarteirão 292A, lotes 017, 018 e 019) Bairro Santa Lúcia, pertencente O Conjunto 

Paisagístico da Serra do Curral APA 07, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município – CDPCM-BH - através da Deliberação nº 147/2003.  

 

Figura 01: Localização do imóvel (destaque em amarelo). Fonte: Google Map - Visualizador 
(https://www.google.com/maps) 

 

Em resposta, a DPCA informou que o projeto não atendia às diretrizes de altura máxima de 

vedações de estruturas sob a laje de piso ou estruturas aparentes sob a laje de piso e altura 

máxima dos taludes de corte e aterro, conforme estabelecido pelo CDPCM-BH para o local. 

Dessa forma, indicamos a complementação do material e nos colocamos à disposição para 

realizar atendimento com o interessado e responsável técnico para sanar possíveis dúvidas. 

 

Em 25/10/2022 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 à altura máxima de vedações de estruturas sob a laje, não 
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podendo ser flexibilizada pela equipe técnica da DPCA, portanto o projeto necessita ser analisado 

pelo CDPCM-BH. 

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

 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

 

O imóvel situado à Rua Planetóides, lotes 017, 018 e 019, Bairro Santa Lúcia, está inserido no 

Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como APA 07. 

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

 Altura máxima da edificação para novas edificações até o limite da cota 1060; 

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

Serra do Curral; 

 Cumprir taxa de permeabilidade mínima sobre terreno natural; 

 Taludes de corte e aterro deverão ter altura máxima de 03 metros; 

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

Plano Diretor;  

 Vedações de estruturas sob a laje de piso ou estruturas aparentes sob a laje de piso com 

no máximo 2,0m (dois metros) de altura. As edificações que tiverem vedações de 

estruturas sob a laje de piso ou estruturas aparentes devem conformar massa arbórea ou 

arbustiva no afastamento à frente da fachada para harmonização, de forma a não deixar a 

base da edificação exposta; 

 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 017, 018 e 019, quarteirão 292A, do Bairro Santa Lúcia 

possuem 1.138 m² de área. Trata-se de aprovação inicial de uma edificação de uso residencial 

multifamiliar de seis pavimentos, que soma 2.101,35 m² de área bruta. Os lotes têm 39,5 metros 

de frente para a Rua Planetóides. 
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Figura 02: Localização dos terrenos (em destaque). Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 03: Planta de situação. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 04: Planta baixa, nível térreo. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 05: Planta do segundo pavimento. Fonte: PBH - SIURBE 
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No pavimento térreo estão previstos afastamento frontal com jardins, hall social com as 

circulações verticais e garagem. A proposta contempla 06 pavimentos sendo o primeiro garagem, 

do 2º ao 5º nível com dois apartamentos por andar e o sexto pavimento prevê as duas coberturas. 

Cada apartamento apresenta em sua distribuição interna 02 suítes, 02 semi-suítes, lavabo, sala 

de estar, cozinha, área de serviço, despensa com banheiro e varanda gourmet.  

 

Figura 06: Plantas do terceiro e quarto pavimentos e quinto nível Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 07: Planta do sexto pavimento. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 08: Planta de cobertura. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 
 

Figura 09: Projeto de paisagismo. Fonte: PBH - SIURBE 

 
Segundo memorial descritivo do projeto de paisagismo, a proposta priorizou o uso de espécies 

arbustivas plantadas em maciços de pequeno e médio porte na fachada frontal e médio e grande 

porte, na fachada posterior. Aos fundos dos lotes, onde a declividade é bastante acentuada o 

projeto contempla uma massa arbórea com o objetivo de minimizar o impacto das vedações de 

estruturas sob a laje de piso, com especificações de espécies da Serra do Curral.  
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Figura 10: Corte AA. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 11: Corte BB. Fonte: PBH - SIURBE 
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Com relação à altimetria, os cortes AA e BB mostram que a edificação não ultrapassa o limite da 

cota 1060 estabelecido para o local. A edificação atinge em seu ponto mais alto, a cota referente a 

1037,33. Por outro lado, o corte esquemático abaixo mostra que a proposta supera os 02 metros 

permitidos para vedações de estruturas sob a laje de piso, atingindo aproximadamente 10 metros 

de altura. Dessa forma, o projeto contempla uma massa arbórea ou arbustiva no afastamento à 

frente da fachada posterior para harmonização, de forma a minimizar o impacto e não deixar a 

vedação da destrutura da edificação exposta. 

 

 

Figura 12: Corte esquemático. Fonte: PBH - SIURBE. 

 

 

Figura 13: Fachada frontal. Fonte: PBH - SIURBE. 
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Figura 14: Fachada posterior, massa arbórea. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 15: Fachadas laterais da edificação. Fonte: PBH - SIURBE 
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Na proposta de especificação dos materiais, está previsto no portão da garagem, brises e 

esquadrias, estrutura de alumínio anodizado preto. Em todas as fachadas o acabamento 

contempla porcelanato esmaltado efeito cimento queimado retificado e os vidros temperados 

incolores com índice de refletividade inferior a 14%. 

 

Com o objetivo de analisar os impactos causados pela implantação da edificação no conjunto e 

sua integração com o entorno, foram solicitadas imagens e fotos inserções de pontos relevantes 

da região. 

 

 

Figura 16A: Foto da situação atual. Fonte: PBH – SIURBE. 

 

 

Figura 16B: Foto com a inserção da edificação. Fonte: PBH – SIURBE. 
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Figura 17A: Foto da situação atual. Fonte: PBH – SIURBE 

 

 

Figura 17B: Foto com a inserção da edificação. Fonte: PBH – SIURBE. 
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Figura 18A: Foto da situação atual. Fonte: PBH – SIURBE 

 

 

 

Figura 18B: Foto com a inserção da edificação. Fonte: PBH – SIURBE. 
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Figura 19A e 19B: Foto da situação atual e foto com a inserção da proposta. Fonte: PBH – SIURBE 

 

             

Figura 20A e  20B: Foto da situação atual e foto com a inserção da proposta. Fonte: PBH – SIURBE 
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 Figura 21: Imagem da fachada posterior com a massa arbórea. Fonte: PBH – SIURBE 

 

 

 

Figura 22: Imagem da fachada frontal pela Rua Planetóides.Fonte: PBH – SIURBE 
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Figura 23: Imagem da fachada frontal, do outro lado da Rua Planetóides. Fonte: PBH – SIURBE 

 

 

Figura 24: Imagem da fachada frontal pela Rua Planetóides. 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 de altura para vedações de estruturas sob a laje de piso ou estruturas aparentes 

sob a laje de piso: o limite estabelecido pelo CDPCM, para esse tipo de estrutura, a fim de 

prevenir o impacto estético negativo é de 02 metros de altura. O ponto mais crítico possui 

aproximadamente 10 metros. Apesar de não atender essa diretriz, a edificação conforma, 

neste trecho, massa arbórea ou arbustiva à frente da fachada para minimizar o impacto da 

vedação de estrutura sob laje de piso; 

2) Altura de taludes de corte e aterro: a altura dos taludes de corte e aterro ultrapassa o limite 

de 3m. Valor máximo atingido 5,65 metros no ponto mais crítico. 

 

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

1) Altura máxima da edificação para novas edificações até o limite da cota 1060; 

2) Taxa de Ocupação máxima e Taxa de permeabilidade mínima conforme valores previstos 

no Anexo XII do Plano Diretor; 

3) Refletividade dos vidros: vidros incolores, com refletividade inferior a 14%; 

4) Recomposição da cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies florísticas nativas da 

Serra do Curral; 

5) Taxa de permeabilidade mínima sobre terreno natural. 

 

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. 

 

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. 
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Belo Horizonte, 08 de abril de 2022. 

 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 
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