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PARECER REFERENTE AO PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA TERRENO SITUADO 
NA RUA HAITI, 110, BAIRRO SION (LOTE 045, QUARTEIRÃO 173, ZONA FISCAL 113), 
SITUADO NO PERÍMETRO DE ENTORNO DO TOMBAMENTO DA SERRA DO CURRAL. 
 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 05/04/2022 foi aberto na DPCA o protocolo online 0097/22, contendo projeto de nova edificação 
proposta pela FOS Arquitetura.  
 

 O imóvel situado à Rua Haiti, 110, está submetido às seguintes diretrizes definidas pelo CDPCM-
BH:  

 Limite para altura máxima restrito à cota 1060 (Apa07);  

 Recompor a cobertura vegetal dos cortes e aterros com espécies nativas da Serra do 
Curral;  

 Os taludes de corte e aterro deverão ter altura máxima de 3 metros;  

 Os vidros utilizados nas fachadas devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze 
por cento) de índice de refletividade e serem incolores.  

 

O lote possui 612,0 m² de área e está inserido no Zoneamento OM-3 – Ocupação Moderada – 3 
conforme o Plano Diretor.  
 

O terreno encontra-se em uma quadra com ocupação já bastante consolidada, marcada pela 
presença de edifícios verticalizados na face voltada para a Rua Patagônia, mas também nos lotes 
lindeiros ao do projeto e está demonstrado em estudo de altimetria fornecido. 
 
O projeto prevê uma edificação de uso misto com 1.741,24 m² de área construída, com fachada 
ativa no térreo e afastamento frontal ajardinado, sem gradil, com recuo total variando entre 7,18 
metros e aproximadamente 9 metros.  
 
A edificação proposta se desenvolve em 08 níveis assim distribuídos:  
• Subsolo para uso de garagem com 13 vagas (nível 1045,74);  
• Térreo com ampla loja na porção frontal, acesso de pedestres para o hall de circulação vertical 
da torre, e garagem com 7 vagas (nível 1048,44);  
• 2º pavimento com dois apartamentos, sendo um deles com área privativa (nível 1051,32);  
• 3º e 4º pavimentos contendo 02 apartamentos por andar cada (níveis 1054,20 e 1057,08); 
• 5º pavimento com o primeiro nível de um apartamento duplex (nível 1059,96);  
• 6º pavimento com o segundo nível do apartamento duplex (nível 1062,84).  
• 7º pavimento com barrilete e caixa d’água (níveis 1065,72 e 1066,92). 
 
Nas fachadas estão previstos revestimentos em tons de cinza e marrom, com jogo de volumetrias. 
Foram propostos textura cinza escura, porcelanato amadeirado, porcelanato cinza claro e vidros 
incolores com 14% de índice de refletividade.  
 

Com relação ao projeto de paisagismo, o Ipê Amarelo proposto no afastamento frontal não consta 
da listagem de espécies arbóreas nativas da Serra do Curral, disponibilizada pela Fundação de 
Parques. O técnicos deste órgão sugerem a substituição por outras duas espécies de Ipê: a 
Handroanthus ochraceus (Ipê do Cerrado), ou a Handroanthus serratifolius (Ipê Ipê-amarelo-flor-
de-algodão).  
 

2. ANÁLISE 
 

O projeto não atende às seguintes diretrizes especiais de projeto definidas pelo CDPCM-BH:  
 
1) Limite de altura para cortes e aterros: O terreno apresenta acentuado declive, contanto com um 
desnível de quase 16 metros pelas curvas Prodabel. Ainda assim, houve necessidade técnica de corte 
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com altura de aproximadamente 3,58 metros (Corte BB). O valor extrapolado é muito baixo sem gerar 
impactos significativo a considerar.  

2) Limite de altura da edificação: A edificação atinge a cota máxima de 1068,30 (topo do volume da 
caixa d’água no Corte AA), extrapola em 8,30 metros o limite altimétrico estabelecido pelo CDPCM-BH 
para o local (correspondendo aos dois níveis do apartamento duplex, e o volume do barrilete e da 
caixa d’água).  

3) Espécies nativas da Serra do Curral: A proposta de plantio do Ipê amarelo deve ser revista 
conforme orientado pela Fundação de Parques.  
 
4), o imóvel é receptor de TDC apesar de extrapolar o limite de altura definido pelo Conselho (Del. 
nº 062/2010 do CDPCM-BH):  

 
Atendendo ao disposto no Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei nº 7.165/96), arts. 60 a 64, pelo 
Decreto n.º 9.616/98, que regulamenta o instrumento da Transferência do Direito de Construir, o 
CDPCM-BH, deliberou pela ratificação da diretriz que estabelece as áreas receptoras da UDTC nos 
Conjuntos Urbanos Protegidos e nas ADEs de Interesse Cultural. Conforme mapeamento cultural, 
as áreas receptoras caracterizam-se pelas definidas como Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo ou nos casos em que os parâmetros urbanísticos aplicados ao terreno proporcionem 
edificações com altura inferior à altimetria máxima definida pelo CDPCM-BH.  
 

A DPCA esclarece que, caso o Conselho aprove o projeto em questão, estará flexibilizando o uso do 
instrumento da TDC para este terreno.  
 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 

 

 Considerando o material apresentado pela FOS Arquitetura; 

 Considerando que a massa edificada voltada para a Rua Patagônia constitui uma cortina 
vertical a qual, associada às características topográficas da área impede possíveis impactos 
adicionais do projeto na visibilidade da área tombada da Serra do Curral; 

 Considerando que ele se insere de forma harmoniosa no entorno edificado existente, e não 
implica impactos adicionais na visibilidade da área tombada da Serra do Curral; 

 Considerando que proposta agrega qualidade arquitetônica, com agradável jogo de volumes e 
texturas, afastamento frontal ajardinado, sem de gradil, e fachada ativa com ampla loja no 
térreo, constituindo-se em elemento que contribui para promover a ambiência local; 

  
 

Apesar da proposta não atender aos limites de altura para cortes no terreno, nem à restrição 
altimétrica imposta à edificação, e ao limite de altura definido pelo Conselho (Del. nº 062/2010 do 

CDPCM-BH) para receptação de TDC, voto pela sua aprovação e entendo não ser necessária a 
cobrança de medida compensatória. 
 
Esse é o meu parecer, salvo melhor juízo deste Conselho. 
 
Belo Horizonte, 21 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Conselheira Maria Edwiges Sobreira Leal 
Arquiteta e Urbanista Representante do CAU/MG 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais 
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