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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO 
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 
079, COMITECO, INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO
ÁREA CLASSIFICADA COMO APA01, ADE SERRA DO CURRAL

1- Considerações iniciais

Em 13 de dezembro de 2021

relativo ao levantamento do acréscimo de imóvel

004 do quarteirão 079, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em 

área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. 

1988. 

A análise da DPCA aferiu o desc

metros, taxa de permeabilidade mí

máxima de 42% definidos pelo CDPCM

tende regularizar. 

Faca ao exposto, encaminhamos o projeto para análise do CDPCM

2- Apresentação do levantamento 

Localização do imóvel
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TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO 
LOCALIZADO NA RUA CORONEL PACHECO, Nº 200, LOTE 004 DO QUARTEIRÃO 

, COMITECO, INSERIDO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL EM 
ÁREA CLASSIFICADA COMO APA01, ADE SERRA DO CURRAL 

Considerações iniciais 

13 de dezembro de 2021 foi encaminhado à DPCA o ticket BH Digital 

ao levantamento do acréscimo de imóvel localizado na Rua Coronel Pacheco, nº 200, lote 

, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em 

área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. O imóvel possui baixa parcial concedida em 

A análise da DPCA aferiu o descumprimento dos parâmetros relativos ao limite altimétrico

taxa de permeabilidade mínima de 30% sobre a área remanescente

definidos pelo CDPCM-BH para a área na qual se insere a edificação que se pr

Faca ao exposto, encaminhamos o projeto para análise do CDPCM-BH. 

o levantamento e análise 

Localização do imóvel – sinalizada em vermelho. Fonte: BHMap, acesso em 07/06/2022
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TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO 
CORONEL PACHECO, Nº 200, LOTE 004 DO QUARTEIRÃO 

DA SERRA DO CURRAL EM 

ticket BH Digital 31.00284243/2021-37, 

Coronel Pacheco, nº 200, lote 

, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curral em 

O imóvel possui baixa parcial concedida em 

umprimento dos parâmetros relativos ao limite altimétrico de 7,5 

nima de 30% sobre a área remanescente e taxa de ocupação 

BH para a área na qual se insere a edificação que se pre-

 

BHMap, acesso em 07/06/2022. 
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Localização do imóvel. Fonte: Google Earth, acesso 

Localização do imóvel. Fonte: 

O levantamento em tela consiste de imóvel de tipologia residencial unifamiliar, 

classificada como APA1 de acordo com a Deliberação 147/2003 e em 

gislação urbanística vigente. A baixa concedida em 1988 se aplica a uma área bruta construída de 

312 m² - subsolo com 49 m², pavimento 1 com 168 m² e pavimento 2 com 95 m² 

permeabilidade. O volume existente já ultra

quando da proteção do conjunto paisagístico Serra do Curral.

área ainda não era protegida.
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Localização do imóvel. Fonte: Google Earth, acesso em 07/06/2022.

Localização do imóvel. Fonte: Google Earth, acesso em 07/06/2022.

consiste de imóvel de tipologia residencial unifamiliar, 

classificada como APA1 de acordo com a Deliberação 147/2003 e em zoneamento PA

A baixa concedida em 1988 se aplica a uma área bruta construída de 

subsolo com 49 m², pavimento 1 com 168 m² e pavimento 2 com 95 m² 

. O volume existente já ultrapassava o limite altimétrico de 7,5 metros definido 

quando da proteção do conjunto paisagístico Serra do Curral. Importante ressaltar que em 1988 a 

área ainda não era protegida. 
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em 07/06/2022. 

 
Google Earth, acesso em 07/06/2022. 

consiste de imóvel de tipologia residencial unifamiliar, localizado em área 

zoneamento PA-3 pela le-

A baixa concedida em 1988 se aplica a uma área bruta construída de 

subsolo com 49 m², pavimento 1 com 168 m² e pavimento 2 com 95 m² - e 0% de taxa de 

passava o limite altimétrico de 7,5 metros definido 

Importante ressaltar que em 1988 a 
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O imóvel foi reformado em 2013/2014, quando j

do CDPCM-BH, acarretando acréscimo da área construída que passou a totalizar 396,58 m²: 

subsolo com 85,13 m², 1º nível (térreo) com 147,32 m², 2º nível com 122,60 m² e mais um 3º nível 

com 14,53 m². As modificações incluem alteração da escada de acesso do subsolo; retirada da 

escada que unia as duas garagens no 1º nível; realocação do lavabo para instalação da porta da 

entrada principal; nivelação do piso da cozinha teve o seu piso com a sala principal; inc

da varanda à sala gerando aumento de área; no subsolo houve aumento da área de serviço e 

criação de um espaço gourmet; no 2º nível acréscimo da varanda na suíte 2; transformação de 02 

quartos e do banheiro social na suíte 02; aumento da suíte do 

e criação de um closet; colocação de escada para acesso ao 3º nível; 

A maior parte das modificações não interfere na 

existência da edificação com baixa,

acima. Ainda que o 3º nível 

metros, por se tratar de um pequeno volume, este não acarreta impacto no que tange à 

visibilidade da Serra do Curral ou à ambiência consolidada do entorno, 

das platibandas tenham implicado

abaixo. Assim, entendemos que o limite altimétrico nesse caso específico é passível

flexibilização sem aplicação de medida compensatória.

A taxa de permeabilidade da área remanescente está aquém dos 30% exigidos, totalizando 

22,38% (46,43 m² de área vegetada sobre o terreno natural), entretanto o projeto ainda prevê a 

instalação de caixa de captação. A

contudo entendemos que tais parâmetros também são passíveis de flexibilização sem aplicação 

de medida compensatória. O projeto prevê ajardinamento do passeio e o gradil apresenta 

permeabilidade visual. Os cortes no terreno já existiam quando da baixa concedida em 1988.
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O imóvel foi reformado em 2013/2014, quando já incidiam sobre o local as diretrizes de proteção 

acarretando acréscimo da área construída que passou a totalizar 396,58 m²: 

subsolo com 85,13 m², 1º nível (térreo) com 147,32 m², 2º nível com 122,60 m² e mais um 3º nível 

ificações incluem alteração da escada de acesso do subsolo; retirada da 

escada que unia as duas garagens no 1º nível; realocação do lavabo para instalação da porta da 

entrada principal; nivelação do piso da cozinha teve o seu piso com a sala principal; inc

da varanda à sala gerando aumento de área; no subsolo houve aumento da área de serviço e 

criação de um espaço gourmet; no 2º nível acréscimo da varanda na suíte 2; transformação de 02 

quartos e do banheiro social na suíte 02; aumento da suíte do casal, integrando

e criação de um closet; colocação de escada para acesso ao 3º nível; e acréscimo do 3ª nível.

A maior parte das modificações não interfere na paisagem que se deseja proteger,

existência da edificação com baixa, portanto com uma situação consolidada nos termos descritos 

3º nível (escritório) ultrapasse cerca de 3 metros o 

or se tratar de um pequeno volume, este não acarreta impacto no que tange à 

e da Serra do Curral ou à ambiência consolidada do entorno, mesmo

implicado em aumento na altimetria, como demonstrado nas imagens 

abaixo. Assim, entendemos que o limite altimétrico nesse caso específico é passível

flexibilização sem aplicação de medida compensatória. 

A taxa de permeabilidade da área remanescente está aquém dos 30% exigidos, totalizando 

22,38% (46,43 m² de área vegetada sobre o terreno natural), entretanto o projeto ainda prevê a 

ixa de captação. A taxa de ocupação de 47,33% ultrapassa os 42% previsto, 

contudo entendemos que tais parâmetros também são passíveis de flexibilização sem aplicação 

compensatória. O projeto prevê ajardinamento do passeio e o gradil apresenta 

ermeabilidade visual. Os cortes no terreno já existiam quando da baixa concedida em 1988.
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á incidiam sobre o local as diretrizes de proteção 

acarretando acréscimo da área construída que passou a totalizar 396,58 m²: 

subsolo com 85,13 m², 1º nível (térreo) com 147,32 m², 2º nível com 122,60 m² e mais um 3º nível 

ificações incluem alteração da escada de acesso do subsolo; retirada da 

escada que unia as duas garagens no 1º nível; realocação do lavabo para instalação da porta da 

entrada principal; nivelação do piso da cozinha teve o seu piso com a sala principal; incorporação 

da varanda à sala gerando aumento de área; no subsolo houve aumento da área de serviço e 

criação de um espaço gourmet; no 2º nível acréscimo da varanda na suíte 2; transformação de 02 

casal, integrando-a à sala de estar 

e acréscimo do 3ª nível. 

paisagem que se deseja proteger, posto a 

portanto com uma situação consolidada nos termos descritos 

cerca de 3 metros o limite altimétrico de 7,5 

or se tratar de um pequeno volume, este não acarreta impacto no que tange à 

mesmo que a continuidade 

em aumento na altimetria, como demonstrado nas imagens 

abaixo. Assim, entendemos que o limite altimétrico nesse caso específico é passível de 

A taxa de permeabilidade da área remanescente está aquém dos 30% exigidos, totalizando 

22,38% (46,43 m² de área vegetada sobre o terreno natural), entretanto o projeto ainda prevê a 

taxa de ocupação de 47,33% ultrapassa os 42% previsto, 

contudo entendemos que tais parâmetros também são passíveis de flexibilização sem aplicação 

compensatória. O projeto prevê ajardinamento do passeio e o gradil apresenta 

ermeabilidade visual. Os cortes no terreno já existiam quando da baixa concedida em 1988. 
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Imóvel em 2011, antes da reforma

Imóvel em 2020, após reforma, acréscimo na altimetria sinalizado em vermelho
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em 2011, antes da reforma. Fonte: Google Street View, acesso em 07/06/2022.

em 2020, após reforma, acréscimo na altimetria sinalizado em vermelho. Fonte: Google Street View, acesso em 

07/06/2022. 
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Google Street View, acesso em 07/06/2022. 

 

Google Street View, acesso em 
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Imóvel em 2011, antes da reforma

Imóvel em 2020, após reforma, acréscimo na altimetria sinalizado em vermelho
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em 2011, antes da reforma. Fonte: Google Street View, acesso em 07/06/2022.

em 2020, após reforma, acréscimo na altimetria sinalizado em vermelho. Fonte: Google Street View, acesso em 

07/06/2022. 
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Google Street View, acesso em 07/06/2022. 

 

Google Street View, acesso em 
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Vista do imóvel em  2011 (antes da reforma), sinalizado em vermelho, a partir da Rua Ribeiro Junqueira

Vista do imóvel já reformado, sinalizado em vermelho, a partir da Rua Ribeiro Junqueira. 
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Vista do imóvel em  2011 (antes da reforma), sinalizado em vermelho, a partir da Rua Ribeiro Junqueira

Street View, acesso em 07/06/2022. 

Vista do imóvel já reformado, sinalizado em vermelho, a partir da Rua Ribeiro Junqueira. 

acesso em 07/06/2022. 
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Vista do imóvel em  2011 (antes da reforma), sinalizado em vermelho, a partir da Rua Ribeiro Junqueira. Fonte: Google 

 

Vista do imóvel já reformado, sinalizado em vermelho, a partir da Rua Ribeiro Junqueira. Fonte: Google Street View, 



Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 
Belo Horizonte 

Corte da edificação mostrando ext

Planta do 3º nível, onde o acréscimo extrapola o limite altimétrico. Fonte: projeto

As imagens da edificação mostram que, em relação à visibilidade da Serra do Curral

impacto decorrente da extrapolação da diretriz altimétrica

no. Em relação ao entorno imediato, 

uma área em que a ocupação, conformada por outras edificações de tipol

res, já está praticamente consolidada.
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Corte da edificação mostrando extrapolação do limite altimétrico. Fonte: projeto encaminhado pelo interessado.

Planta do 3º nível, onde o acréscimo extrapola o limite altimétrico. Fonte: projeto encaminhado pelo interessado.

As imagens da edificação mostram que, em relação à visibilidade da Serra do Curral

polação da diretriz altimétrica face à localização e topografia do terr

. Em relação ao entorno imediato, o impacto também é praticamente 

uma área em que a ocupação, conformada por outras edificações de tipol

consolidada. 
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encaminhado pelo interessado. 

 Corte da edificação 

encaminhado pelo interessado. 

As imagens da edificação mostram que, em relação à visibilidade da Serra do Curral, não existe 

face à localização e topografia do terre-

praticamente inexistente. Trata-se de 

uma área em que a ocupação, conformada por outras edificações de tipologia e dimensões simila-
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3- Considerações Finais

Trata-se de projeto de levantamento

nº 200, lote 004 do quarteirão 079, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do 

Curral em área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. O imóvel possui baixa parcial co

cedida em 1988. A análise da DPCA aferiu o descumprimento dos parâmetros relativos ao limite 

altimétrico de 7,5 metros, taxa de permeabilidade mínima de 30% sobre a área remanescente

taxa de ocupação máxima de 42% definidos pelo CDPCM

ficação que se pretende regularizar.

No entendimento da DPCA a 

ou na visibilidade da Serra do Curral, de forma que este parâmetro seria passível de flexibilização 

sem aplicação de medida compensatória. 

permeabilidade e à taxa de ocupação

Face ao exposto, encaminhamos 

CDPCM/BH. 
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Considerações Finais 

levantamento do acréscimo de imóvel localizado na Rua Coronel Pacheco, 

nº 200, lote 004 do quarteirão 079, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do 

Curral em área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. O imóvel possui baixa parcial co

a em 1988. A análise da DPCA aferiu o descumprimento dos parâmetros relativos ao limite 

altimétrico de 7,5 metros, taxa de permeabilidade mínima de 30% sobre a área remanescente

upação máxima de 42% definidos pelo CDPCM-BH para a área na qual s

ficação que se pretende regularizar. 

 extrapolação do limite altimétrico não acarreta impacto na 

ou na visibilidade da Serra do Curral, de forma que este parâmetro seria passível de flexibilização 

ção de medida compensatória. O mesmo entendimento. se aplica à taxa de 

permeabilidade e à taxa de ocupação 

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação 

Belo Horizonte

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira

Arquiteta Urbanista | DPCA
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do acréscimo de imóvel localizado na Rua Coronel Pacheco, 

nº 200, lote 004 do quarteirão 079, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do 

Curral em área classificada como Apa01, ADE Serra do Curral. O imóvel possui baixa parcial con-

a em 1988. A análise da DPCA aferiu o descumprimento dos parâmetros relativos ao limite 

altimétrico de 7,5 metros, taxa de permeabilidade mínima de 30% sobre a área remanescente e 

BH para a área na qual se insere a edi-

extrapolação do limite altimétrico não acarreta impacto na ambiência 

ou na visibilidade da Serra do Curral, de forma que este parâmetro seria passível de flexibilização 

O mesmo entendimento. se aplica à taxa de 

presente relatório para análise e deliberação deste 

Horizonte, 09 de junho de 2022. 

 

 

Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 
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