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PARECER TÉCNEO

Ref.: "Levantamento do acréscimo do imóvel situado na Rua Coronel Pacheco, 200, lote 004, quaÉeirão 079,2F
íí2, Comiteco, situado no perímetro de entorno da Serra do Cunal em área classificada como APAí, Subárea 3 -

Serra / Acaba Mundo".

HISTORICO

Segundo o relatório técnico elaborado pela Arquiteta Urbanista da DPCI/FMG, Sra. Luciana Meinberg de Carvalho
Teixeira, datado de 09/06/2022,em1311212021 foi encaminhada à Diretoria o ticket BH Digital 31.0028424312021-37,
relativo ao levantamento do acréscimo de imóvel localizado na Rua Coronel Pacheco, no 200, lote 004 do quarteirão 079,

baino Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Sena do Cunal, em área classiÍicada como Apa01, ADE Serra do
Cunal. O imóvel possui baixa parcialconcedida em 1988.

Consta do relatório técnico acima mencionado que a análise da DPCA aferiu o descumprimento dos parâmetros relativos
ao límite altimétrico de 7,5 metros, taxa de perneabilidade mÍnima de 30% sobre a área remanescente e taxa de

ocupação máxima de 42o/o deÍinidos pelo CDPCM-BH para a área na qual se insere a ediÍicação que se pretende

regularizar.

ANALISE

O levantamento em tela consiste de imóvel de tipologia residencial unifamiliar, localizado em área classiÍicada como
APAI de acordo com a Deliberação 14712ACÊ e em zoneamento PA-3 pela legislação urbanistica vigente. A baixa
concedida em 1988 se aplica a uma área bruta construída de 312 m2 - subsolo com 49 m2, pavimento 1 com 168 m'ze
pavimento 2 com 95 m2 - e 0% de taxa penneabilidade. O volume existente já ulhapassava o limite altiméhico de 7,5
metros definido quando da proteção do conjunto paisagístico Serra do Cunal. lmportante ressaltar que em 1988 a área
ainda não era protegida.

O imóvel foi reformado em 20fi12}14, quando já incidiam sobre o local as diretrizes de proteção do CDPCM-BH,
acanetando acréscimo da área construida que passou a totalizar 396,58 m2: subsolo com 85,13 m2, 10 nível (téneo) com
147,32 m2, 20 nível cam122,60 m2 e mais um 30 nível com 14,53 m2.

As modificações geraram aumento de área, porém a maior parte das modiÍicações não interfere na paisagem da Serra
do Curral que se deseja proteger. Ainda que o 30 nível (escritório) ultrapasse cerca de 3 metros o limite altimétrico de 7,5
metros, por se tratar de um pequeno volume, este não acaneta impacto no que tange à visibilidade da Sena do Cunal ou
à ambiência consolidada do entomo mesmo que a conünuidade das platibandas tenha implícado em aumento na

altimetria. Assim, conoboro com a DPCA que entende que o limite altimétrico nesse caso especíÍico é passível de
flexibilizaçã0.

A taxa de permeabilidade da área remanescente está aquém dos 30% exigidos, totalizando 22,38o1o (46,43 m' de área
vegetada sobre o teneno natural), entretanto o projeto ainda prevê a instalação de caixa de captaçã0. A taxa de
ocupação de 47,33o/o ultrapassa os 42o/a previstos, contudo conoboro com o entendimento da DPCA que tais parâmetros
também são passíveis de flexibilizaçã0. O projeto prevê ajardinamento do passeio e o gradil apresenta permeabilidade
visual. Os cortes no teneno já existiam quando da baixa concedida em 1988.

As imagens da edificação mostram que, em relação à visibilidade da Serra do Cunal, não existe impacto decorrente da
extrapolação da direhiz altimétrica face à localização e topografia do teneno. Em relação ao entomo imediato, o impacto
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também é praticamente inexistente. Trata-se de uma área em que a ocupaçã0, conformada por outras edificaçoes de

tipologia e dimensões similares, já está praticamente consolidada,

CoNSTDERAçÔES FINArS E VOTO

Apesar do projeto em pauta ultrapassar em 3,0 metros a altimetria estabelecida pelo Conselho para área, que é de 7,5

metros, corroboro com o entendimento da DPCA que considera que a extrapolação do limite altimétrico nâo acarreta
impacto na visibilidade da Sena do Curral, nem a ambiência do seu entomo, de forma que este parâmetro seria passivel

de flexibilizaçã0. O mesmo entendimento se aplica à taxa de permeabilidade de 30% e à taxa de ocupação máxima de
42%.

Entendo também que não há peftinência para a cobrança de medida compensatória tendo em vista o baixo impacto da
nova edificação pelo não atendimento aos parâmetros acima destacados e da solução arquitetônica proposta, que busca
minimizar as interferências na paisagem do entorno, atestando a qualidade da arquitetura praticada.

Diante do exposto sou favorável à aprovação p§eto do imovel localizado na Rua Coronel Pacheco, no 200, lote 004 do
quarteirâo 079, bairro Comiteco, inserido no perímetro de entorno da Serra do Curralem área classificada como Apa01,
ADE Serra do Curral.

Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer.
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