RELATÓRIO TÉCNICO
REF.: ANÁLISE DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO PELA LEI 11.181/19 PARA
IMÓVEL SITUADO NA RUA BERNARDO GUIMARÃES, 3115 – BARRO PRETO
(LOTE 027B, QUARTEIRÃO 040, ZONA FISCAL 012), PERTENCENTE AO
CONJUNTO URBANO AVENIDA BARBACENA – GRANDES EQUIPAMENTOS.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 18 de janeiro de 2017, foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural
e Arquivo Público/ DPCA a convocação DIPC 142/2017, relativo a projeto de nova
edificação proposta para a Rua Bernardo Guimarães, nº 3115 (lote 027B, quarteirão
040, zona fiscal 012), Bairro Barro Preto. Através do ofício nº034/2017, a DPCA
aprovou o projeto apresentado por atender às diretrizes de proteção estabelecidas
pelo Conselho.
No dia 04 de agosto de 2020, via convocação interface n°459/2020, foi
apresentado à Diretoria o projeto de modificação pela Lei nº11.181/19 para a Rua
Bernardo Guimarães, nº 3115. O projeto apresenta altimetria superior à estabelecida
pelo Conselho e, desta forma, em 10 de agosto de 2020, a Diretoria respondeu que
“não aprovou a proposta apresentada tendo em vista que ela não atende às diretrizes
de proteção estabelecidas pelo Conselho. Desta forma, caso seja interesse do
requerente a análise do Conselho, o material deverá ser complementado, devendo
ser anexado a este processo memorial descritivo com identificação dos materiais de
acabamento e no mínimo 5 foto inserções da edificação do ângulo do observador a
fim de ser identificado o impacto do acréscimo da edificação no Conjunto protegido.”
Em 16 de outubro de 2020, através da convocação interface nº513/2020, foi
apresentada a complementação do material para encaminhamento e análise do
Conselho.
O lote encontra-se inserido no Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes
Equipamentos. Para a pedaço em que se insere, o Conselho definiu a seguinte diretriz:
- Para a quadra mais elevada na topografia da região, qual seja, a do 12º Batalhão de Infantaria
do Exército fica definida a altimetria de quatorze metros (14), sendo que quaisquer intervenções
nas edificações inseridas dentro da referida quadra, deverão, à rigor, serem analisadas e
deliberadas pelo CDPCM-BH. Para as quadras lindeiras à quadra do 12º B.I., situadas em
mesma cota altimétrica que a supracitada, fica definida uma altimetria de vinte metros (20),
visto que regionalmente essa porção do bairro é de grande visibilidade.

Vista aérea com destaque para localização do empreendimento. Fonte: Googlemaps

Mapeamento cultural com destaque em amarelo para o lote objeto deste projeto. Pode-se observar,
em vermelho, as edificações com processo de tombamento aberto e em preto as já tombadas.
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Trata-se de projeto de edificação multifamiliar composta por 1 subsolo e 7
pavimentos distribuídos da seguinte forma:


Subsolo e 1ºpavimentos – garagem;



2º ao 5ºpavimento – 4 apartamentos por andar;



6ºpavimento – 3 apartamentos, sendo 2 apartamentos distribuídos em 2
níveis e 1 ocupando apenas este pavimento;



7º pavimento – 2º nível de 2 apartamentos, além de área fitness e cozinha
gourmet.

Como materiais de acabamento da fachada, o RT prevê a utilização de
porcelanato nas cores cinza, imbuia clara e textura branca.
O interessado informa que para viabilizar o abastecimento de água do
empreendimento foi necessário aumentar a altura da caixa d´água em relação ao
projeto anteriormente aprovado. Desta forma, o volume da caixa d´agua ultrapassa a
altimetria do Conselho em 3 metros.
O requerente solicita também a flexibilização do tratamento do afastamento
frontal como prolongamento do passeio para inclusão de uma jardineira no trecho a
fim de criar uma melhor ambiência ao pedestre.

Corte AA em que pode-se visualizar parte da edificação que ultrapassa a altimetria estabelecida
pelo Conselho. Material fornecido pelo requerente
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ANÁLISE DA PROPOSTA
Conforme se pode observar no projeto e nas foto-inserções apresentadas pelo
requerente, a edificação ultrapassa em seu ponto mais crítico em cerca de 3,0 metros
a altimetria estabelecida pelo Conselho para o lote, que é de 20 metros. A caixa
d´água encontra-se centralizada na planta, sendo pouco percebida da rua ou
lateralmente, misturando-se na paisagem principalmente pelo fato de, lindeiro ao
edifício proposto, haver um edifício com altimetria superior a 20 metros, contruído
anteriormente à proteção do Conjunto.

Foto-inserção. Material fornecido pelo requerente
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Foto-inserção. Material fornecido pelo requerente

Foto-inserção. Material fornecido pelo requerente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o exposto, a DPCA entende que apesar da edificação
ultrapassar a altimetria estabelecida pelo Conselho, esta altimetria é extrapolada em
apenas parte da edificação (volume da caixa d´água), não causando impacto na
paisagem do entorno, sendo um impacto mínimo e, desta forma, passível de
aprovação.
Considerando que se trata de proposta de intervenção em quadra de imóveis
protegidos, cujo projeto ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho e
atendendo à solicitação do requerente, encaminhamos o estudo para avaliação deste
CDPCM - BH.

Belo Horizonte, 6 de novembro de 2020.
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