RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE
REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTANA DE CALDAS, Nº
65, LOTE 008 DO QUARTEIRÃO 076, COMITECO, INSERIDO NO PERÍMETRO DE
ENTORNO DA SERRA DO CURRAL EM ÁREA CLASSIFICADA COMO APA01, ADE
SERRA DO CURRAL

1- Considerações iniciais
Em 21 de maio de 2020 foi encaminhada à DPCA a Convocação Interface 357/2020,
relativa ao levantamento total do imóvel localizado na Rua Santana de Caldas, nº 65,
lote 008 do quarteirão 076, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra
do Curral em área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. A análise da DPCA
aferiu o descumprimento dos parâmetros relativos ao limite altimétrico, permeabilidade
visual do gradil, taxa de permeabilidade mínima e taxa de ocupação máxima definidos
pelo CDPCM-BH para a área na qual se insere a edificação que se pretende regularizar.
O parecer da DPCA informou o descumprimento dos parâmetros citados e solicitou
esclarecimento quanto ao perfil do terreno representado nos cortes, além de orientar o
interessado a adequar o projeto de forma a atender a taxa de permeabilidade mínima e
à permeabilidade visual do gradil em conformidade com a Portaria Conjunta
SMPU/SMC/FMC nº 003/2019 para que este fosse encaminhado ao CDPCM-BH para
análise da flexibilização do limite altimétrico e da taxa de ocupação máxima.
Em 06 de julho de 2020 o levantamento foi novamente encaminhado à DPCA por meio
da Convocação Interface 357/2020-2. O interessado esclareceu a questão do perfil do
terreno e apresentou recurso no qual argumentou que “ao não se tratar de exigência, e
sim de orientação, entende-se que a adaptação do projeto arquitetônico conforme
orientado não é essencial para dar seguimento à flexibilização dos parâmetros da ADE
Serra do Curral”. Assim, a DPCA solicitou a apresentação das cotas do fechamento
frontal no projeto para encaminhar a análise ao Conselho.
Em 20/07/2020 a SUREG encaminhou a Convocação Interface 357/2020-3, a qual a
DPCA aferiu o atendimento da pendência e informou que o projeto seria encaminhado
à apreciação do CDPCM-BH oportunamente.

2- Apresentação do levantamento e análise

Localização do imóvel – sinalizada em vermelho. Fonte: GoogleMaps, acesso em 23/09/2020.

Localização do imóvel. Fonte: DPCA.

O levantamento em questão consiste de imóvel de tipologia residencial unifamiliar,
localizado em área classificada como APA1 de acordo com a Deliberação 147/2003 e
em ZP-2 pela legislação urbanística vigente à época da abertura do processo. A área
total construída é de 418,82 m² (subsolo com 79,74 m², primeiro pavimento com 205,76
m², segundo pavimento com 115,82 m², caixa d’água com 9,92 m² e um subsolo nos
fundos do lote com 7,52 m²) em terreno de 393,75 m².
A taxa de permeabilidade do imóvel é de 4,20%, o que resulta em 16,54 m² de área
permeável sobre o terreno natural. O Conselho exige que a taxa de permeabilidade para
áreas classificadas como APA01 seja 30% maior que o previsto na LPOUS, de forma
que o projeto deveria prever 39% de TP (153,56 m²). Portanto, existe uma defasagem
de 137,02 m² de área permeável sobre o terreno natural.

A taxa de ocupação prevista pelo CDPCM-BH seria 30% menor que o previsto em lei,
resultando nesse caso específico em 35% (137,81 m² de área de projeção). O imóvel
apresenta uma TO de 55,07% com área de projeção de 216,85 m², excedendo em 79,04
m² o máximo admitido.
Além disso, a edificação chega a uma altura de 11,02 metros em seu ponto crítico,
ultrapassando em 3,52 metros o limite de 7,5 metros definido pelo Conselho. Outro
parâmetro descumprido é a permeabilidade visual do gradil frontal. A Portaria Conjunta
SMPU/SMC/FMC nº 003/2019 determina que “para fins de aprovação de levantamentos
ou de projetos arquitetônicos (...), 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”. De acordo com o projeto atualizado no Portal
de Edificações, somente 43,81% do fechamento frontal do imóvel é vazado e, pelas
imagens do imóvel, a trama existente não atende à Portaria Conjunta, uma vez que esta
determina que “serão considerados para fins de atendimento ao critério previsto nos
§§1º a 3º as soluções em tramas nas quais os elementos vazados ou transparentes
correspondam a 80% (oitenta por cento) da área onde forem instalados”.

Corte da edificação mostrando extrapolação do limite altimétrico. Fonte: projeto encaminhado pelo
interessado.

Parâmetros relativos à

Lei nº 9959/10
ZP-2

Del. nº 147/2003, Del. nº
099/2015 e ADE Serra
do Curral

Dados da edificação –
regularização em
análise

Taxa de permeabilidade
mínima

30%
118,12 m²

39% (30% + 30%)
153,56 m²

4,20%
16,54 m²

Taxa de ocupação

50%
196,88 m²

35%
137,81 m²

55,07%
216,85 m²

Limite altimétrico

7,5 metros

11,02 metros

Permeabilidade visual do
gradil

70%

43,81%

As imagens da edificação mostram que, em relação à visibilidade da Serra do Curral,
não existe impacto decorrente da extrapolação da diretriz altimétrica face à localização
e topografia do terreno, bem como à solução de implantação da edificação no lote. Em
relação ao entorno imediato, o impacto também é inexistente. Trata-se de uma área em
que a ocupação, conformada por outras edificações de tipologia e dimensões similares,
já está consolidada.

Fachada principal – Rua Santana de Caldas. Fonte: Relatório fotográfico encaminhado pelo interessado.

Vista do imóvel a partir da Rua Santana de Caldas. Fonte: Google StreetView, acesso em 24/09/2020.

Vista do imóvel a partir da Rua Santana de Caldas. Fonte: Google StreetView, acesso em 24/09/2020.

Vista do imóvel a partir da esquina da Rua Santana de Caldas com Rua Coronel Murta.
Fonte: Google StreetView, acesso em 06/07/2020.

Vista do imóvel a partir da Rua Cônego João Pio. Fonte: Google StreetView, acesso em 24/09/2020.

Vista da esquina da Rua Coronel Murta e Rua Cônego João Pio – o imóvel não pode ser avistado.
Fonte: Google StreetView, acesso em 24/09/2020.

Em relação à taxa de permeabilidade de 4,20%, a DPCA entende que o impacto
acarretado é inadmissível face às questões ambientais envolvidas. Este Conselho
reiterou por diversas vezes a necessidade do atendimento desse parâmetro, e foi
observado na análise do projeto a existência de área livre na qual a pavimentação
existente pode ser substituída por área permeável, tanto no afastamento frontal quanto
na área próxima à piscina e nos fundos do lote (áreas possíveis assinaladas me verde
na imagem abaixo).

Planta do primeiro pavimento e do subsolo – áreas passíveis de adequação para atendimento da TP
assinaladas em verde. Fonte: projeto encaminhado pelo interessado.

Afastamento frontal, área passível de adequação
para atendimento da TP. Fonte: relatório
fotográfico encaminhado pelo interessado.

Afastamento frontal, área passível de adequação
para atendimento da TP. Fonte: relatório
fotográfico encaminhado pelo interessado.

Área ao redor da piscina, passível de adequação
para atendimento da TP. Fonte: relatório
fotográfico encaminhado pelo interessado.

Área ao redor da piscina, passível de adequação
para atendimento da TP. Fonte: relatório
fotográfico encaminhado pelo interessado.

Área nos fundos do lote, junto ao subsolo, passível
de adequação para atendimento da TP. Fonte:
relatório
fotográfico
encaminhado
pelo
interessado.

Área nos fundos do lote, junto ao subsolo, passível
de adequação para atendimento da TP. Fonte:
relatório fotográfico encaminhado pelo interessado.

Esta Diretoria ainda entende que a solução de permeabilidade visual do gradil pode ser
adequada de forma a atender à Portaria Conjunta com aumento dos vãos existentes e
substituição da tela de fechamento por outro elemento que atenda aos 80% de
permeabilidade visual previstos na Portaria Conjunta. Por outro lado, a extrapolação da
taxa de ocupação seria passível de aprovação mediante aplicação de medida
compensatória nos termos da Deliberação 095/2019.

Gradil frontal – possibilidade de ampliação da permeabilidade visual assinalada em azul. Fonte: projeto
encaminhado pelo interessado.

3- Considerações Finais
Trata-se de projeto de levantamento total do imóvel localizado na Rua Santana de
Caldas, nº 65, lote 008 do quarteirão 076, bairro Comiteco, inserido no perímetro de
entorno da Serra do Curral em área classificada como APA01, ADE Serra do Curral. A
edificação que se propõe regularizar descumpre às diretrizes relativas ao limite
altimétrico, permeabilidade visual do gradil, taxa de permeabilidade mínima e taxa de
ocupação máxima.
No entendimento da DPCA a extrapolação do limite altimétrico não acarreta impacto na
paisagem protegida ou na visibilidade da Serra do Curral, de forma que este parâmetro
seria passível de flexibilização sem aplicação de medida compensatória. Por outro lado,
a taxa de permeabilidade de 4,20% impacta sobremaneira a ambiência local e deve ser
revista em projeto de forma a atender pelo menos os 30% exigidos na LPOUS vigente
à época da abertura do processo, com aplicação de medida compensatória sobre os 9%
restantes. A permeabilidade visual do gradil deverá ser adequada em conformidade com
o disposto na Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019 e a taxa de ocupação é
passível de flexibilização mediante aplicação de medida compensatória nos termos da
Deliberação 095/2019.
Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste
CDPCM/BH.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2020.
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