
RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOTAL DE EDIFICAÇÃO EM TERRENO SITUADO NA RUA JOÃO
CAMILO DE OLIVEIRA TORRES, 501 (ZONA FISCAL 109, QUARTEIRÃO 011, LOTE 009); BAIRRO DAS
MANGABEIRAS, PERTENCENTE AO CONJUNTO PAISAGÍSTICO DA SERRA DO CURRAL APA 01 E ADE SERRA DO
CURRAL

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 09/02/2021 foi encaminhada à DPCA, via procedimento de interface-SUREG, a convocação

031/2021, relativa a levantamento total de edificação existente na Rua João Camilo de Oliveira Torres,

501, Bairro das Mangabeiras (processo nº01-063403-20-86), em terreno inserido no perímetro de entorno

do tombamento da Serra do Curral - em área classificada como APA 01, além da ADE Serra do Curral.

Em resposta, a DPCA informou que a edificação em questão não atendia a determinados parâmetros

previstos para o local pelo CDPCM-BH, e se colocou à disposição para realizar atendimento com o

interessado e responsável técnico para sanar possíveis dúvidas. Dentre as pendências, algumas

informações em projeto foram solicitadas pela equipe técnica, tais como cotas e detalhamentos.

Em 22/03/2021 foi encaminhada à DPCA a convocação 031/2021-2, em retorno às demandas listadas no

parecer anterior, com complemento das informações necessárias para a análise técnica. Alguns dos

pontos de não cumprimento das diretrizes previstas para o local não poderiam ser flexibilizados pela

equipe técnica da DPCA, portanto o caso necessita ser analisado pelo CDPCM-BH.

Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico.

2 - DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO

O imóvel situado à Rua João Camilo de Oliveira Torres, nº 501, Bairro das Mangabeiras 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 pela Lei nº 7.166/96. Neste caso, a Taxa de Permeabilidade

mínima deve ser de 39% (PA-3);

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 42% (PA-3);

4) Taludes ou arrimos oriundos de novos cortes ou aterros no terreno com altura máxima de 3,0m

(três metros).

5) As calçadas devem apresentar tratamento ajardinado em pelo menos 20% de sua área, sem que

se prejudique a passagem de pedestres.

6) 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.

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.

Indicação do terreno no Mapeamento Cultural da DPCA.

Levantamento planialtimétrico do terreno em análise, fornecido pelo requerente e planta de parcelamento do lote.
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3 – O PROJETO ARQUITETÔNICO

O terreno conformado pelo lote 009, quarteirão 011, do Bairro das Mangabeiras possui 980m² de área.

Trata-se de edificação de uso residencial unifamiliar de três pavimentos, que soma 454,26m² de área

bruta.

A solução arquitetônica para implantação no terreno, com alta declividade, é desenhada a partir de

acesso pouco abaixo do nível da rua, um pavimento superior e um subsolo. A edificação buscou ocupar a

área de menor declividade do terreno, e preservou parte generosa dos fundos em terreno natural,

inclusive com a manutenção de um pomar. No primeiro pavimento, ao nível de acesso à partir da rua João

Camilo de Oliveira Torres, estão localizadas quatro suítes e as áreas comuns: sala de jantar, estar,

cozinha e varanda. No segundo pavimento, que se projeta sobre cerca de metade do pavimento inferior,

estão uma área de home teather, um banheiro e um terraço, com vista para a cidade e para a porção

mais baixa do bairro. No subsolo, localizam-se quatro vagas de garagem, uma suíte, depósito, área de

serviço e canil, bem como um outro terraço, com vista para os fundos do lote.

Fachada lateral direita que demonstra a implantação escalonada da edificação no terreno
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Planta de situação, com destaque para a área de implantação da edificação na porção de menor declividade
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Planta do primeiro pavimento, situado ao nível da rua

Planta do segundo pavimento, com terraço
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Planta do subsolo

Fachada frontal da edificação
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Fachada posterior da edificação

Gradil frontal da edificação

Fachada lateral esquerda, com acesso ao pomar na porção mais baixa do lote
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Corte AA

Corte BB
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Esquema demonstrativo de cálculo de áreas da edificação

4 – ANÁLISE

O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:

1) Limite altimétrico: A edificação ultrapassa os 7,5m de limite altimetria previsto pelo CDPCM em

1,45m no ponto mais crítico, 1,06m e 0,86m em outros pontos.

2) Permeabilidade visual de gradil: o fechamento existente garante permeabilidade de 26.49m²,

equivalente a 44,16% da área total, abaixo do mínimo exigido para a região, de 70% de permeabilidade

visual.

O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local:

3) Taxa de Ocupação máxima: Conforme a planilha de cálculo de áreas apresentada, a TO é

restrita a 26,93%, abaixo dos 42% permitidos.

4) Taxa de permeabilidade mínima: o projeto garante 40,08% de área permeável do terreno, pouco

mais que os 39% previstos na diretriz.
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5) Ajardinamento do passeio: o passeio possui faixa ajardinada, atendendo a área mínima de 20%

6) Altura de taludes de corte e aterro: a altura das áreas de movimentação de terra não

ultrapassam o limite de 3m.

No que se refere ao gradil frontal, a solução encontrada possui baixo impacto visual com relação à

ambiência local e não interfere significativamente na visibilidade da edificação a partir da rua, pois o

trecho com maior vedação está localizado no canto esquerdo do muro, sendo a maior parte da fachada

mantida visível, conforme ilustrado a seguir.

Situação atual do gradil e cálculo de áreas permeáveis resultantes

Fotos do gradil frontal
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Fachada frontal e gradil conforme imagem extraída do Google Street View

Com relação à altimetria, que ultrapassa em alguns pontos o limite previsto de 7,5m a partir da projeção

do terreno natural, o impacto visual é mínimo e não compromete a visibilidade da Serra do Curral,

premissa principal desta diretriz. No ponto mais crítico, que contém o guarda corpo e parte da laje de piso

do terraço do segundo pavimento, a edificação ultrapassa este limite em 1,45m e 1,06m e 0,86m em

outros pontos, conforme levantamento apresentado a seguir:

Corte que demonstra trechos em que a edificação ultrapassa a altimetria máxima permitida
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Detalhe do ponto em que a edificação ultrapassa em 106cm e 145cm a altimetria máxima permitida.

Corte que mostra outros dois pontos em que a altimetria máxima permitida é ultrapassada pela edificação,

na laje de cobertura
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Detalhe do ponto em que a edificação ultrapassa em 86cm a altimetria máxima permitida.

No que se refere aos possíveis impactos da nova edificação na visibilidade da Serra do Curral, cabe

reafirmar que a casa é implantada em nível abaixo do nível da rua, em solução escalonada e representa

um impacto visual muito baixo no entorno, conforme estudos de visadas a partir de alguns pontos:

Foto da edificação a partir da Rua João Camilo de Oliveira Torres, fornecida pelo requerente.
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Foto do terraço do primeiro pavimento, constando guarda corpo, trecho que ultrapassa a altimetria máxima permitida.

Fotos do terraço do segundo pavimento, em direção à porção mais baixa do bairro, e à porção mais alta, com parte do

Parque das Mangabeiras ao fundo.

Fotos do terraço do segundo pavimento
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Fotos da laje de piso do primeiro pavimento, guarda corpo do terraço e garagem, em trecho que ultrapassa a altimetria

máxima.

Fotos da horta no nível subsolo, pomar nos fundos do lote em terreno natural, e galinheiro na porção mais baixa do lote.
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Mapa do Google Earth para localização das visadas da Serra, bem como da implantação próxima ao limite do Parque das

Mangabeiras.

16



Imagem extraída do Google Street View, a partir da Rua João Camilo de Oliveira Torres

Imagem extraída do Google Street View, a partir da Rua João Camilo de Oliveira Torres
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Imagem extraída do Google Street View, a partir da Rua João Camilo de Oliveira Torres

Imagem extraída do Google Street View, a partir da Rua João Camilo de Oliveira Torres
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o exposto, nota-se que a edificação proposta não se destaca significativamente do perfil

de ocupação do entorno imediato e seu gradil não impede a visibilidade da edificação nem impacta a

ambiência local da via.

Além disso, o imóvel em questão não implica impactos adicionais nas visadas da Serra do Curral, por

estar situado em nível abaixo das edificações do outro lado da rua e por ter sido implantada de forma

escalonada no terreno em seu trecho de menor declividade. Nos pontos em que a edificação ultrapassa a

altimetria máxima permitida, estão localizadas: a platibanda da laje de cobertura; o guarda corpo do

terraço e um trecho da laje de piso do primeiro pavimento (laje nervurada do subsolo, conforme fotos).

Neste sentido, a DPCA considera que o projeto, apesar de não atender a alguns dos parâmetros previstos

pelo CDPCM-BH, é de baixo impacto.

Tendo em vista o exposto, encaminhamos o projeto para análise e deliberação do CDPCM-BH.

Belo Horizonte, 09/04/2021

Luiza Alana Fontes Moraes Silveira de Souza
Arquiteta Urbanista da DPCA/FMC
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