RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOTAL DO IMÓVEL SITUADO À RUA
CORONEL PACHECO, 523 (LOTES 013 E 014, QUARTEIRÃO 091, ZONA FISCAL 112), BAIRRO
COMITECO, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO DO TOMBAMENTO DA SERRA DO
CURRAL.

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

► Em 02/06/2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação DPCA 389/2020-1, relativa ao processo de
Regularização Total nº 01-034803-20-10, de imóvel situado à Rua Coronel Pacheco, 523 (lotes 013 e 014,
quarteirão 091, zona fiscal 112), Bairro Comiteco, pertencente ao Perímetro de Entorno do Tombamento
da Serra do Curral.
► No parecer de resposta, datado de 08/06/2020, a DPCA informou que a edificação não atendia a
determinadas diretrizes definidas pelo CDPCM-BH para o local e solicitava, ainda, complementações para
viabilizar uma análise mais conclusiva.
► Isso gerou novas análises, devido a algumas incongruências (particularmente relativas à área
permeável e aos níveis de implantação), até que o levantamento estivesse apto para encaminhamento ao
CDPCM-BH através da Convocação DPCA 389/2020-4.
Tendo em vista que o imóvel não atende a algumas diretrizes especiais de projeto definidas pelo
CDPCM-BH para o local, encaminhamos este Relatório Técnico, bem como a documentação relativa ao
caso, à análise e deliberação do Conselho.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO
O imóvel situado à Rua Coronel Pacheco, 523 está inserido no Perímetro de Entorno do
tombamento da Serra do Curral, em área classificada como Apa 01. Neste sentido, ele deve atender às
seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH:
1) Altura máxima da edificação restrita a 7,5 metros em relação ao terreno. Essa altura será medida, no
sentido vertical, ponto a ponto do terreno natural, considerada como referência o terreno georreferenciado
por levantamento da PRODABEL;
2) Taxa de Permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 30% (trinta por cento) à
estabelecida para o zoneamento. Neste caso, a Taxa de Permeabilidade mínima deve ser de 39% (PA-3 Preservação Ambiental - 3);

3) Taxa de Ocupação máxima 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o zoneamento. Neste caso,
como o zoneamento em questão não indica um limite para este parâmetro, a TO máxima deve ser de
70%;
4) Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 3,0m (três
metros). E 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). Esta massa arbórea ou
arbustiva deve utilizar espécies arbóreas nativas da Serra do Curral;
5) Elementos de vedação com permeabilidade visual nos seguintes termos: serão consideradas soluções de
vedação com permeabilidade visual aquelas em que 70% (setenta por cento) do fechamento frontal do
lote ou do conjunto de lotes sejam feitos com elementos transparentes ou dotados de espaços vazados
ou transparentes. Serão considerados para fins de atendimento ao critério as soluções em tramas nas
quais os elementos vazados ou transparentes correspondam a 80% (oitenta por cento) da área onde
forem instalados. Admite-se que as soluções de vedação contenham mureta de no máximo 0,80m (oitenta
centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal para contenção do terreno.
6) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze por cento)
de índice de refletividade e ser incolores.

Mapeamento Cultural com destaque para o imóvel a se regularizado

.
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Vista aérea do local, com
destaque para o terreno
da edificação a ser
regularizada.
Fonte: Google maps_2021

.

Fragmento da Planta CP
041087G, com destaque
para o terreno conformado
pelos lotes 013 e 014 do
quarteirão 091

Cabe ressaltar, ainda, que a edificação faz limite com uma área classificada como APR (Área de
Preservação), que abrange parte do miolo da quadra.
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Vista da Rua Coronel Pacheco, à
altura do nº 401.
Fonte: Googlemaps. Março/2020

Vista da Rua Coronel Pacheco, à
altura do nº 473.
Fonte: Googlemaps. Março/2020

Vista da Rua Coronel Pacheco,
esquina com Rua Aldebaram.
Fonte: Googlemaps. Março/2020

3 – O LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO
O terreno conformado pelos lotes 013 e 014 do quarteirão 091 soma 922,84m2 de área.
Trata-se do levantamento total de uma edificação de uso residencial unifamiliar, concluída em
Abril de 2013 (conforme informado no SIATU), que soma 850,59m2 de área bruta e se desenvolve em
três pavimentos.
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O imóvel atende aos seguintes parâmetros definidos para Apa 01:
► Limite de altura para a edificação (conforme Cortes apresentados);
► Taxa de Ocupação máxima (segundo a planilha de cálculo apresentada esta é de 43,01%);
► Ajardinamento do passeio;
► Taxa de Permeabilidade mínima de 42%, indicada no Levantamento Arquitetônico, o qual não
corresponde à situação atualmente existente no local. Contudo, ao ser questionado deste fato pela DPCA,
o RT anexou um documento ao SIATU alegando que o proprietário irá adequar o local ao levantamento
arquitetônico, de forma a garantir o atendimento à Taxa de Permeabilidade nele indicada.

Acima
à
esquerda:
foto
do
agenciamento posterior da edificação,
fornecida pelos requerentes;
Acima à direita: vista aérea do
agenciamento
posterior.
Fonte:
Google maps – 2021.
Ao lado: levantamento arquitetônico.
As áreas vegetadas circundadas em
vermelho não existem no local.
Atentar para o fato de que a piscina
deverá ser reduzida, ou realocada, de
forma a viabilizar a área permeável
indicada no desenho técnico.
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O imóvel não atende aos seguintes parâmetros definidos para Apa 01:
► Limite de altura para cortes e aterros no terreno (o qual é extrapolado em aproximadamente 40cm no
Corte AA);
► Gradil com permeabilidade visual: Parte do muro existente atua como arrimo. Contudo há extensas
áreas em que isso não ocorre, e nas quais não há nenhuma permeabilidade visual.

Vista da fachada da edificação, com
muro sem permeabilidade visual. Foto
fornecida pelos interessados.

Vista interna do muro de fechamento
frontal, em região na qual não atua
como arrimo. Foto fornecida pelos
interessados.
.
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Não foi informado o índice de refletividade dos vidros que foram instalados nas esquadrias das
fachadas. Pelas fotografias apresentadas nota-se que são incolores e que sua refletividade não chega a
implicar impactos significativos na ambiência local.
As fachadas são revestidas com tinta PVA na cor branca.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A edificação em processo de regularização total, à Rua Coronel Pacheco, 523, não destoa do
gabarito edificado no seu entorno imediato. Neste sentido, a DPCA considera que o impacto implicado
pela edificação seja admissível.
No que se refere aos taludes de corte e aterro, o valor extrapolado é insignificante em termos de
interferências na paisagem.
Contudo, no que tange ao muro de divisa frontal, a DPCA entende que ele deva ser reformulado
para atender à diretriz de permeabilidade visual, nas regiões em que não atue como arrimo, de forma a
promover a ambiência local.
Além disso, no momento da vistoria para concessão de Baixa, as áreas permeáveis indicadas no
levantamento arquitetônico deverão estar devidamente implantadas no local.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos o relatório técnico, bem como o levantamento
arquitetônico e a documentação acessória, à análise e deliberação do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 08/01/2021
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