RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOTAL DO IMÓVEL SITUADO À RUA
LAPLACE, 561, ESQUINA COM RUA ISIS (LOTE 005; QUARTEIRÃO 228; ZONA FISCAL 121), BAIRRO
SANTA LÚCIA, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO DO TOMBAMENTO DA SERRA DO
CURRAL.

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

► em 25/08/2020 foi encaminhada à DPCA a convocação 470/2020-1, relativa a processo de
regularização total nº 01-034806-20-09, de imóvel situado à Rua Laplace, 561 (Lote 005, Quarteirão 228,
Zona Fiscal 121), Bairro Santa Lúcia, pertencente ao Perímetro de Entorno do Tombamento da Serra do
Curral.
► No parecer de resposta, datado de 28/08/2020, a DPCA informou que a edificação não atendia a
determinadas diretrizes definidas pelo CDPCM-BH para o local, solicitando a adequação de alguns
parâmetros.
► Em 28/09/2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação 506/2020-1 contendo recurso impetrado pelo
requerente solicitando a submissão do levantamento arquitetônico ao CDPCM-BH.
Neste sentido, encaminhamos este Relatório Técnico, bem como a documentação relativa ao caso, à
análise e deliberação do CDPCM-BH.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO
O imóvel situado à Rua Laplace, 561, está inserido no Perímetro de Entorno do tombamento da Serra do
Curral, em área classificada como Apa 06. Neste sentido, ele deve atender às seguintes diretrizes
especiais definidas pelo CDPCM-BH:
1) Altura máxima da edificação restrita à Cota 1035, tendo por referência o georreferenciamento da
PRODABEL;
2) Taxa de Permeabilidade mínima cumprida sobre o terreno natural, acrescida de 20% (vinte por cento) à
estabelecida para o zoneamento. Neste caso, a Taxa de Permeabilidade mínima deve ser de 36% (OM-1
- Ocupação Moderada - 1);
3) Taxa de Ocupação máxima 20% (vinte por cento) inferior à estabelecida para o zoneamento. Neste caso,
como o zoneamento em questão não indica limites para este parâmetro, a TO máxima deve ser de 80%;
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 042016NB, com
destaque para o terreno conformado pelo lote
005 do quarteirão 228

Vista da Rua Laplace,
esquina
com
Rua
Sobral.
Fonte:
Googlemaps.
Fev/2020
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Vista
da
Rua
Laplace, à altura
do nº 510.

Fonte:
Googlemaps.
Fev/2020

Vista
da
Rua
Sobral, à altura do
nº 600.

Fonte:
Googlemaps.
Fev/2020

3 – O LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO
O terreno conformado pelo lote 005, do quarteirão 228, soma 578m2 de área.
Trata-se do levantamento total de uma edificação de uso residencial unifamiliar concluída em
Junho de 2010 (conforme informado no SIATU), que soma 376,71 m2 de área bruta e se desenvolve em
dois pavimentos.
Segundo o Memorial Descritivo apresentado, em 2009 teria sido aprovado pela PBH um projeto
arquitetônico para o terreno. Contudo, a obra foi executada com modificações em relação ao que havia
sido licenciado, e não foi solicitada a Baixa. A edificação executada tem área maior que a da aprovada e
parte da construção foi efetuada sem respeitar o afastamento frontal para a rua Isis (ainda não
implantada).
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O imóvel atende aos seguintes parâmetros definidos para Apa 06:
► Limite de altura para a edificação (conforme Cortes apresentados);
► Taxa de Ocupação máxima (segundo a planilha de cálculo apresentada esta é de 40%);
► Altura limite para Cortes e aterros no terreno.
O imóvel não atende aos seguintes parâmetros definidos para Apa 06:
► Taxa de permeabilidade mínima computada sobre o terreno natural. A edificação possui 30,23% de TP,
atendendo, assim, ao parâmetro legal, mas restando um déficit de 5,77% relativos ao CDPCM-BH, o que
contabiliza 33,35 m2 pendentes.
Conforme o recurso apresentado pelo requerente, o agenciamento externo da edificação conta com um
deck de madeira, com área de 69,43m², sobre o terreno, sem laje abaixo. Isso, segundo o recurso,
permitiria certo escoamento da água e uma parcial infiltração diretamente no solo abaixo dele. Além disso,
sobre a laje do lazer coberto, no segundo piso, existe uma jardineira de 36,32m² com vermiculita e
vegetação arbustiva.

Vista do deck de madeira sobre terreno natural. Fonte: material fornecido pelos interessados
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À esquerda: vista da edificação com a jardineira no segundo piso. À Direita: vista da jardineira sobre laje.
Fonte: material fornecido pelos interessados

► Gradis com permeabilidade visual. Parte do gradil da Rua Laplace atua como arrimo. Contudo, há
extensas áreas de muro em que isso não ocorre, e nas quais não há permeabilidade visual. O muro
voltado para a Rua Isis (ainda não implantada) participa, em alguns trechos, da alvenaria da própria
edificação, dada a ausência de afastamento frontal. Nas demais porções ele também não possui
permeabilidade visual.
Conforme o recurso apresentado pelos requerentes, no que concerne ao gradil da Rua Laplace, o
proprietário propõe a adoção de um jardim vertical em toda a extensão do muro frontal (unha-de-gato ou
falsa-vinha), além da manutenção dos arbustos já existentes plantados rente ao muro. No que se refere
ao muro da Rua Isis, o recurso menciona que, pelo fato de a via não estar implantada, existe no local uma
mata bastante fechada.
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Acima: simulação do aspecto final do muro
voltado para a Rua Laplace, com a
trepadeira proposta e os arbustos
existentes. Fonte: material fornecido pelos
interessados.

Ao lado: imagem da mata lindeira ao muro
voltado para a Rua Isis. Fonte: material
fornecido pelos interessados.

Não foi informado o índice de refletividade dos vidros instalados nas esquadrias das fachadas. Contudo
as imagens do imóvel sugerem que os vidros são incolores e que não acarretam impactos visuais
significativos na paisagem local.

Ao lado, vista da fachada frontal da edificação.
Fonte: material fornecido pelos interessados.
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As fachadas são revestidas com tinta na cor branca. As esquadrias são de madeira ou em venezianas de
alumínio 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.
No que se refere aos dois gradis, a DPCA entende que deva ser respeitada a diretriz que prevê a
permeabilidade visual das parcelas que não atuem como arrimo, nem como parte integrante da edificação
(no caso do gradil da rua Isis). Para o caso da Rua Isis, ainda não implantada, a DPCA sugere a adoção
de gradil em vidro, de forma a vedar a entrada de animais porventura vindos da mata lindeira.
No que se refere à Taxa de Permeabilidade mínima, quando da construção da casa (e da
aprovação do projeto original, segundo os requerentes) o Zoneamento local era ZAR-1 (Zona de
Adensamento Restrito-1) conforme informação obtida do BHMap.

Imagem obtida do BHMap
indicando o zoneamento
anterior do local.

Neste contexto, a exigência para TP era de 20% (Lei 7166/96), chegando a 24% com o acréscimo
do CDPCM-BH. Portanto, a TP mínima atualmente exigida pela Lei 11.181/19 é superior ao que o próprio
CDPCM-BH previa para o local.
Além disso, cabe ressaltar que o deck de madeira, instalado diretamente sobre o solo - conforme
mencionado no recurso - viabiliza alguma infiltração de águas pluviais entre as suas gretas, não
configurando uma impermeabilização absoluta. A casa conta ainda com 36,32m² de área vegetada sobre
jardineira.
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Tendo em vista estes fatos, e considerando que a edificação atende ao mínimo de 30% de TP
sobre o terreno natural, exigidos por Lei, a DPCA considera este parâmetro passível de flexibilização sem
a necessidade de cobrança de medida compensatória.
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.
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