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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA
O TERRENO LOCALIZADO NA RUA CORONEL PACHECO, S/Nº, LOTE 011 DO
QUARTEIRÃO 081, COMITECO, INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO
CURRAL EM ÁREA CLASSIFICADA COMO APA01, ADE SERRA DO CURRAL

1- Considerações iniciais
Em 15 de setembro de 2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação Interface 493/2020-1, relativa ao projeto inicial para o terreno localizado na Rua Coronel Pacheco, s/nº, lote 011 do quarteirão 081, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em área classificada como APA01, ADE Serra do Curral. O imóvel encontra-se em área classificada como PA-3 de
acordo com o Plano Diretor vigente.
O projeto cadastrado no Portal de Edificações não atendia o limite altimétrico de 7,5 metros nem a
altura máxima de 3 metros para taludes de corte e aterro. Face à declividade natural do terreno, a
Diretoria avaliou que nesse caso específico a adequação do projeto de forma a atender ao limite
altimétrico seria inviável do ponto de vista técnico, sendo assim pertinente o encaminhamento ao
CDPCM-BH para análise da flexibilização da altimetria máxima de 7,5 metros uma vez que a
DPCA não possui atribuição de flexibilizar esta diretriz.
A DPCA, portanto, solicitou as seguintes complementações: indicação das espécies arbóreas propostas para plantio no afastamento posterior, devendo ser utilizadas espécies nativas da Serra do
Curral; indicação dos materiais de revestimento e cores das fachadas; indicação da cor e do índice de refletividade dos vidros propostos para as fachadas e gradis; e apresentação de fotoinserções da edificação, feitas na perspectiva do pedestre a partir da Rua Coronel Pacheco, da
Rua Coronel Murta e da Avenida dos Bandeirantes.
Em 20 de novembro de 2020 a complementação foi encaminhada por meio da Convocação Interface 493/2020-2, respondida pela Diretoria em 27 de novembro de 2020 informando que o projeto
estava apto a ser analisado pelo Conselho.
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Localização do imóvel. Fonte: GoogleMaps, acesso em 03/02/2021.

Localização do imóvel. Fonte: DPCA.

1- Apresentação do projeto e análise
Trata-se de projeto de nova edificação de tipologia residencial unifamiliar com área total construída de 382,45 m² em três pavimentos:
- 1º pavimento – térreo com 69,90 m²;
- 1º subsolo com 149,59 m²;
- 2º subsolo com 162,96 m².
O terreno possui 763,82 m² e situa-se no Perímetro de Entorno da Serra do Curral em área classificada como APA01. De acordo com o Plano Diretor vigente, o lote encontra-se em PA-3. Nesse
sentido, além do limite altimétrico de 7,5 metros, do ajardinamento do passeio, da permeabilidade
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visual do gradil e da altura máxima de 3 metros de taludes de corte e aterro, o projeto deve prever
uma taxa de permeabilidade mínima 30% maior e taxa de ocupação máxima 30% menor que o
previsto no Anexo XII do Plano Diretor (nesse caso específico totalizando 39% e 42% respectivamente).
O projeto cadastrado no Portal de Edificações descumpre o limite altimétrico de 7,5 metros e a
altura máxima de taludes de corte e aterro de 3 metros. Face à declividade natural do terreno,
muito acentuada, a DPCA entende que nesse caso específico a adequação do projeto acabaria
por inviabilizar a implantação da nova edificação. Portanto, concordamos com a argumentação
apresentada pela responsável técnica pelo projeto de que o atendimento dos parâmetros relativos
ao limite altimétrico e à altura de taludes de corte e aterro se torna inviável pelos seguintes motivos:
1) O recuo de alinhamento deve ser tratado como continuidade do passeio, devendo ser inclinado em direção à rua, contrariando a declividade natural do terreno;
2) A inclinação máxima da rampa de acesso para veículos é de 20%, devendo iniciar após a
previsão de recuo do alinhamento e, face à topografia natural do terreno torna-se impossível implantar a edificação de forma que esta esteja inserida totalmente no limite de 7,5 metros de altura;
3) A partir da definição da cota de implantação da garagem e, portanto, do primeiro pavimento, os demais estarão em subsolo gerando um arrimo de altura superior aos 3 metros permitidos pelo fato de deverem se comunicar, ainda que estejam escalonados.
O interessado ainda pontua que o muro de arrimo não ficará exposto uma vez que será enterrado
na parte frontal da edificação. O primeiro pavimento foi previsto o mais aberto possível no projeto
para diminuir o impacto visual e a parede de fundo da edificação sobre o terreno natural esconderá a estrutura, sendo ainda atenuada pela vegetação de portes diversos prevista no paisagismo.
Da forma como está previsto no projeto, o novo volume ultrapassa o limite de 7,5 metros de altura
em cerca de 3,80 metros em parte do 1º subsolo e em parte do 2º subsolo, ainda que a implantação tenha sido feita de forma escalonada. O Projeto também prevê um aterro de cerca de 4 metros. Os demais parâmetros são atendidos: ajardinamento do passeio, permeabilidade visual do
gradil, taxa de permeabilidade mínima de 39% (55,04% previstos no projeto) e taxa de ocupação
máxima de 42% (21,33% no projeto).
O interessado ainda encaminhou o projeto paisagístico com utilização de espécies nativas da Serra do Curral, bem como a especificação de vidros de baixa reflexibilidade incolores e dos materiais
de revestimento das fachadas: pintura rolada e textura tipo grafiato na cor marrom claro e guarda
corpos em metalon pintado na cor bronze.
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Corte AA. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Corte BB. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Foto inserção a partir da Rua Coronel Pacheco.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Vista a partir da Rua Coronel Pacheco.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.
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Vista a partir da Rua Coronel Murta.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Foto inserção a partir da Rua Coronel Murta.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Visada da Serra do Curral.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

Foto inserção mostrando a visada da Serra do Curral.
Fonte: material encaminhado pelo interessado.

As foto inserções feitas do ponto de vista da Rua Coronel Pacheco mostram que a partir desta
visada a nova edificação não causa impacto no que se refere à ambiência local ou à visibilidade
da Serra do Curral. Do ponto de vista da Rua Coronel Murta o impacto causado pela extrapolação
do limite altimétrico é mínimo não havendo ainda impacto no que tange à visibilidade da Serra do
Curral.
O interessado ponderou que do ponto de vista do pedestre o lote não é visível a partir da Avenida
dos Bandeirantes, o que foi possível comprovar em vistoria feita no local pela DPCA. Assim as
imagens foram feitas pela visualização 3D do Google Earth, mostrando a visada da Serra do Curral. Observando-se a foto inserção feita a partir da visada da Serra do Curral não há impacto decorrente da extrapolação do limite altimétrico em relação à paisagem do entorno, praticamente
consolidada por tipologias similares, ou em relação à visibilidade do bem tombado, ainda que o
terreno esteja próximo à área tombada da Serra do Curral.

2- Considerações Finais
Trata-se de projeto de nova edificação para o terreno localizado na Rua Coronel Pacheco, s/nº,
lote 011 do quarteirão 081, bairro Comiteco, inserido no Perímetro de Entorno da Serra do Curral
em área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. A edificação descumpre os parâmetros
realtivos ao limite altimétrico e à altura de taludes de corte e aterro.
A análise da DPCA aferiu que a extrapolação do limite altimétrico de 7,5 metros acarreta impacto
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mínimo na ambiência local e no que tange à visibilidade da Serra do Curral o impacto é
inexistente, mesmo o lote estando próximo à área classificada como APR (na porção tombada da
Serra do Curral). Em relação à altura de taludes de corte e aterro podemos considerar que não há
impacto.
Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste
CDPCM/BH.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2021.

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira
Arquiteta Urbanista | DPCA
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