RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOTAL DE EDIFICAÇÃO SITUADA
NA RUA DENVER, 125 (LOTE 043, QUARTEIRÃO 361A), BAIRRO SANTA LÚCIA, PERTENCENTE
AO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL, E À ADE DA SERRA DO CURRAL.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 17/02/2020 foi aberto na DPCA o protocolo nº160/2020, contendo levantamento total de edificação
situada à Rua Denver, 125 (lote 043, quarteirão 361A), Bairro Santa Lúcia.
Conforme informado no SIATU, requerimento 2019R02837 (relativo ao processo de regularização aberto
na SUREG, nº 01.134.777.19-93), a edificação foi concluída em 19 de Abril de 2011, data esta posterior à
da proteção do Perímetro de Entorno do Tombamento da Serra do Curral.
Tendo em vista que o imóvel não atende a algumas das diretrizes previstas para o local, encaminhamos o
presente Relatório Técnico à análise e deliberação do CDPCM-BH.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO
O imóvel situado à Rua Denver, 125 (lote 043, quarteirão 361A), Bairro Santa Lúcia, está inserido no
perímetro de entorno do tombamento da Serra do Curral, em área classificada como Apa02. Neste
sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH:

1) Altura máxima da edificação restrita a 9,0 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 pela Lei nº 7.166/96. Neste caso, a Taxa de Permeabilidade mínima
deve ser de 26% (ZAR-1);
3) Taxa de Ocupação máxima 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o zoneamento pela Lei nº
7.166/96. Neste caso, a Taxa de Ocupação máxima deve ser de 70% (ZAR-1);
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 passeios lindeiros a cada testada de lote devem ter, no mínimo, 20% (vinte por cento) de sua área
com cobertura vegetal, respeitada a faixa livre de pedestre mínima de 1,50m (um metro e cinquenta
centímetros). Será admitido percentual inferior ao disposto no §6º somente quando haja limitação da
garantia da faixa de circulação de pedestre mínima e do acesso de veículos com 2,50m (dois metros e
cinquenta centímetros) de extensão.
7) 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 da DPCA

3 – O LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO
O terreno conformado pelo lote 043 do quarteirão 361A do Bairro Santa Lúcia soma 371m2 de área.
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Fragmento da Planta CP 042184H, com
destaque para o lote da edificação a ser
regularizada

.

Vista aérea do local com a indicação do imóvel
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O imóvel a ser regularizado consiste em edificação de uso residencial unifamiliar com 490,44m2 de área
bruta.

O Levantamento Arquitetônico prevê uma série de adequações, em relação ao que está implantado no
local, com vista a viabilizar o atendimento aos seguintes parâmetros previstos pelo CDPCM-BH.
- Gradil com permeabilidade visual (o previsto no levantamento arquitetônico, e não o existente no local);
- Taxa de permeabilidade mínima de 26,06% (prevista no levantamento arquitetônico, uma vez que a
maior parte da área livre está atualmente impermeabilizada);
- Ajardinamento da calçada (prevista no levantamento arquitetônico);
- Taxa de ocupação máxima de 40,10% (prevista no levantamento arquitetônico).

Área permeável a ser criada:
Fragmento da Planta do 1º pavimento

Área permeável a ser criada:
Fragmento da Planta do 3º Subsolo

O Levantamento Arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o
local:
- Limite para altura de cortes e aterros no terreno natural. No corte BB o aterro chega a aproximadamente
3,50metros, pouco acima do máximo definido pelo CDPCM-BH;
- Limite altimétrico da edificação: o imóvel extrapola em cerca de 3,5 metros o limite restrito a 9,0 metros
para Apa02 (Corte BB).
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Corte BB, com destaque para a
linha pontilhada com o limite
altimétrico para o local (Apa02)

Vista atual da edificação à Rua Denver, 125.
Fonte: material fornecido pelo RT

Afastamento frontal atual da edificação à Rua Denver,
125. Fonte: material fornecido pelo RT

5

Afastamento lateral direito da edificação, em parte do
qual será criada área permeável. Fonte: material
fornecido pelo RT

Afastamento lateral esquerdo, com destaque para a vista
para a Serra. Fonte: material fornecido pelo RT
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Acima: agenciamento externo posterior, em boa parte do qual
será criada área permeável.
À direita: fachada posterior, onde a edificação alcança 4
pavimentos. Fonte: material fornecido pelo RT

Vista da Rua Denver, à altura da edificação com processo de regularização. Fonte: Streetview de Junho de 2019
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Vista da Rua Denver, à altura da edificação com processo de regularização. Fonte: Streetview de Junho de 2019

Vista do terreno a partir da Rua Saturno (os fundos da casa é pouco visto). Fonte: Streetview de Junho de 2019
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Vista do terreno a partir da Rua Eclipse, esquina com Rua Saturno
(a vista do terreno é obstruída por outras edificações construídas na encosta).
Fonte: Streetview de Junho de 2019

Cabe mencionarmos que no entorno imediato da edificação objeto deste Relatório Técnico existem
algumas edificações de alturas superiores, cujo projeto foi aprovado pelo CDPCM-BH com contrapartidas,
a saber:

- Rua Denver, 153 (no lote lindeiro), aprovado conforme a Deliberação nº 010/2015, abaixo citada:
Deliberação n.º 010/2015
Apreciação e deliberação referente à análise de regularização de edificação situada na Rua
Denver, 153 (lotes 044 e 045, quarteirão 361A, Santa Lúcia), pertencente ao perímetro de
entorno da Subárea 03: Serra / Acaba Mundo - Serra do Curral. Relator: Leonardo Amaral
Castro.
- Deliberou pela aprovação da edificação mediante a adoção de contrapartida pelo interessado,
por meio de cooperação no âmbito do Programa Adote um Bem Cultural, a ser definida
posteriormente.

- Rua Denver, 71, aprovado conforme Deliberação nº 009/2015, abaixo citada:
Deliberação n.º 009/2015
Apreciação e deliberação referente à análise de regularização de edificação situada na Rua
Denver, 71 (lote 038, quarteirão 361ª, Santa Lúcia), pertencente ao perímetro de entorno da
Subárea 03: Serra / Acaba Mundo - Serra do Curral. Relatora: Joana Silva Monnerat de Oliveira.
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- Deliberou pela aprovação da edificação condicionada à adoção das seguintes medidas como
forma de minimizar seu impacto na paisagem de entorno da Serra do Curral: 1) utilização de
revestimentos em cores neutras, como tons de cinza, concreto ou terroso, e não utilização de
materiais reflexivos; 2) utilização de gradis com permeabilidade visual; 3) plantio de árvores nas
áreas permeáveis, com espécies florísticas nativas da Serra do Curral; 4) implantação de
jardineiras nos terraços e nas fachadas da edificação; 5) implantação de jardim no passeio,
conforme Diretriz nº 5 da Deliberação nº 147/2003. Deliberou, ainda, pelo estabelecimento de
contrapartida, por meio de cooperação no âmbito do Programa Adote um Bem Cultural, a ser
determinada em relação ao acréscimo construtivo alcançado, em função da superação dos
parâmetros previstos na Deliberação nº 147/2003 e a vinculação da baixa de construção ao
atendimento às medidas acima propostas e à contrapartida definida.

Rua Denver, 53. Fonte: Streetview de Junho de 2019

Rua Denver, 71. Fonte: Streetview de Junho de 2019

Além destas cabe citarmos o caso do edifício à Rua Denver, 83. Trata-se de construção irregular em
relação às diretrizes do CDPCM-BH, devido a inconsistência de informações na tramitação do processo
de edificações, e cuja Baixa foi concedida em 2015 em processo judicial.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o exposto, nota-se que a edificação proposta não se destaca significativamente no
gabarito edificado do entorno imediato. Além disso, o imóvel em questão atende aos parâmetros de taxa
de ocupação e de taxa de permeabilidade, e não implica significativo impacto nas visadas da Serra do
Curral.
Neste sentido, a DPCA considera que o projeto, apesar de não atender a alguns dos parâmetros previstos
pelo CDPCM-BH, é de baixo impacto. Sugerimos, a critério do CDPCM-BH, o plantio de vegetação
arbórea no afastamento posterior da edificação, com uso de espécie nativa.
Tendo em vista o exposto, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do CDPCM-BH.
Belo Horizonte, 04/06/2020
Carolina Pereira Soares (79542-2)
Arquiteta e urbanista da DPCA/FMC
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