
RELATÓRIO 

Trata-se de análise de projeto de nova edificação em imóvel localizado 
na Rua Minas Novas, lotes 006 e 007 do quarteirão 013, ZF 101, Bairro Cruzeiro, 
pertencente ao perímetro de entorno da Serra do Curral (APA4) - Subárea 3 – 
Serra/Acaba Mundo. 

O relatório técnico da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 
– DPCA – explicita o objeto da matéria submetida à deliberação do Conselho: 

“Os parâmetros definidos para APA4 pelo CDPCM-BH são limite 
altimétrico referenciado na cota 990, garantir permeabilidade visual do 
gradil, taxa de permeabilidade e taxa de ocupação conforme legislação 
urbanística vigente, ou seja, 20% de área permeável sobre o terreno 
natural e TO de 80%, altura máxima de taludes de corte e aterro de 3 
metros e uso de espécies arbóreos nativos da Serra do Curral no 
tratamento paisagístico. 

O interessado solicita a flexibilização do limite altimétrico e da altura de 
taludes de corte e aterro a fim de viabilizar o empreendimento proposto, 
de uso residencial multifamiliar. A altura da edificação atinge a cota 
997,35 no topo do volume da caixa d’água, ultrapassando o limite em 
7,35 metros, e a altura dos taludes de corte chega a 5,65 metros em seu 
ponto crítico, 2,65 metros acima dos 3 metros admitidos.” 

FUNDAMENTAÇÃO 

Em que pese a extrapolação dos limites relativos à altura máxima da 
edificação em 7,65 metros e para taludes de corte e aterro em 2,35 metros, o projeto 
resolve de maneira satisfatória a inserção do edifício no contexto da quadra, sem 
apresentar discrepâncias volumétricas relativamente ao entorno.  

Por outro lado, propõe boa integração entre o terreno privado e o 
logradouro público, lançando mão de incentivo do plano diretor para a implantação de 
área de fruição pública com aproximadamente 250 metros quadrados. 

Somada a isso, a utilização de tons terrosos na fachada do edifício faz 
com que o volume edificado se integre de modo discreto à paisagem urbana, não 
ocasionando impactos dignos de registro, seja na visibilidade da Serra do Curral, seja 
no entorno imediato da edificação. 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto, manifesto-me pela aprovação da flexibilização das 
diretrizes de intervenção, nos termos solicitados pelo requerente. 

 

 
Leonardo Amaral Castro 

Conselheiro 
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