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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A ALTERAÇÕES EM PROJETO DE NOVA 
EDIFICAÇÃO PARA A RUA DA BAHIA, ESQUINA COM RUA DOS AIMORÉS (Q. 
015, L. 023A E 024A) PERTENCENTE AO PERÍMETRO DO CONJUNTO URBANO 
RUA DA BAHIA E ADJACÊNCIAS 
 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 19/03/2014 o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 

(CDPCM-BH) analisou e aprovou, com condicionantes, o projeto de nova edificação 

em imóvel situado na Rua dos Aimorés, esquina com Rua da Bahia (lotes 023A e 

024A, quarteirão 015, 04ª Seção Urbana), pertencente ao perímetro do Conjunto 

Urbano Rua da Bahia e Adjacências: 

 

Deliberação n.º 027/2014 

Ref.: Apreciação e deliberação de projeto de nova edificação em imóvel situado 

na Rua dos Aimorés esquina com Rua da Bahia (lotes 023A e 024A, quarteirão 

015, 04ª Seção Urbana), pertencente ao perímetro do Conjunto Urbano Rua da 

Bahia e Adjacências. Relatora: Luciana Rocha Féres. 

- Deliberou pela aprovação da proposta apresentada condicionada ao 

tratamento estético e/ou escalonamento da empena cega das garagens (face 

da edificação no alinhamento lateral) voltada para o bem tombado situado na 

Rua dos Aimorés, 1451. Deliberou, também, pela realização de contrapartida 

pelo interessado, por meio de cooperação no âmbito do Programa Adote um 

Bem Cultural, a ser definida posteriormente. 

 

Em 03/01/2020 foi aberto na DPCA o protocolo nº 098/2020 contendo alteração 

no projeto aprovado, particularmente com relação às fachadas, à implantação e ao uso 

do edifício. No que se refere ao tratamento estético das fachadas, a reformulação 

visou atender a demanda do IEPHA-MG por uma melhor harmonização arquitetônica 

com o entorno imediato.  

 Tendo em vista o exposto, submetemos este Relatório Técnico, e a 

documentação acessória, à análise e deliberação do CDPCM-BH. 
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2. A PROPOSTA APROVADA EM 2014 

 

Os lotes 023A e 024A, do quarteirão 015, conformam um terreno de esquina 

entre as Ruas da Bahia e dos Aimorés, e soma 1.140,50 m² de área. 

O local encontra-se inserido no perímetro do Conjunto Urbano da Rua da Bahia 

e Adjacências, em área com altimetria máxima permitida de 10 metros em razão da 

proximidade de diversos imóveis tombados, dentre os quais destacam-se: - a casa de 

Afonso Pena, atual UNA, à Rua dos Aimorés, 1451; - a Igreja de Nossa Senhora de 

Lourdes, no quarteirão defronte ao empreendimento; - o Colégio Imaculada 

Conceição, na contra-esquina; - e de diversos bens tombados no eixo da Rua dos 

Aimorés, da Rua da Bahia e da Avenida João Pinheiro. 

 

 

  
 

Mapeamento cultural da DPCA com a indicação do terreno da nova edificação 

 

 

A proposta aprovada pelo CDPCM-BH em 2014 previa um volume arquitetônico 

compacto distribuído em nove níveis, somando 5.472,38 m² de área construída. 

Contava com afastamento frontal acima do exigido pela LUOS na face voltada para a 

Rua da Bahia, além de solução chanfrada no pavimento térreo, junto à esquina com a 

Rua dos Aimorés.  

A edificação atingia o nível máximo referenciado à cota 912,11 e se organizava da 

seguinte forma: 
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 2º Subsolo: Estacionamento com previsão de 43 vagas e reservatório inferior 

(nível 884,49); 

 1º Subsolo: Estacionamento com previsão de 30 vagas e acesso de veículos 

pela Rua dos Aimorés, zeladoria e ARS (nível 887,37); 

 1º pavimento: Lobby e hall de circulação vertical com acesso pelo chanfro da 

esquina, ampla loja com acesso pela Rua da Bahia, mezanino (nível 890,25); 

 2º pavimento: 9 salas e jardineira sobre laje (nível 894,21); 

 3º pavimento: 9 salas, sendo 2 com área privativa e jardineira sobre laje (nível 

897,27); 

 4º pavimento: 9 salas, sendo 3 com área privativa e jardineira sobre laje (nível 

900,33); 

 5º pavimento: 9 salas (nível 903,39); 

 6º pavimento: 9 salas (nível 906,45); 

 Cômodos técnicos (nível 909,51). 

 

As fachadas receberiam tratamento formal com uma composição de linhas 

horizontais e diagonais em ACM branco, entremeadas por esquadrias de vidros fumês, 

lisos e sem reflexão. O nível de acesso seria em vidro translúcido e os subsolos 

aflorantes seriam revestidos em brise metálico cor alumínio natural e cobertos por 

vegetação ornamental. A caixa d’água e os cômodos técnicos seriam cobertos por 

brise metálico cor alumínio natural. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada Frontal 
Rua da Bahia 
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Fachada Frontal 
Rua dos Aimorés 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto-inserção 
da edificação 
na esquina das 
Ruas da Bahia 
e dos Aimorés 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vista do jardim 
vertical junto à 
divisa com o bem 
cultural lindeiro – 
atual UNA. (em 
atendimento à 
condicionante da 
deliberação 
027/2014 do 
CDPCM-BH) 
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3. A NOVA PROPOSTA ARQUITETÔNICA  

 

O projeto apresentado à DPCA via protocolo nº098/2020 prevê 5.190,36m2 de área 

construída. Ela altera o uso da edificação, de não residencial para uso misto, e se 

organiza da seguinte forma: 

 2º Subsolo: Estacionamento com previsão de 43 vagas (nível 884,49); 

 1º Subsolo: Estacionamento com previsão de 30 vagas e acesso de veículos 

pela Rua dos Aimorés, além de ARS (nível 887,37); 

 1º pavimento: hall de circulação vertical com acesso pelo chanfro da esquina, 

guarita, eclusa de serviços, escaninhos, e ampla loja com acesso pela Rua da 

Bahia (nível 890,79); 

 2º pavimento: 6 apartamentos com plantas diferentes, sendo 5 com dois 

quartos e um com 1 quarto. Quatro apartamentos possuem área privativa (nível 

894,21); 

 3º pavimento: 6 apartamentos com plantas diferentes, sendo 5 com dois 

quartos e um com 1 quarto (nível 897,27); 

 4º pavimento: 6 apartamentos com plantas diferentes, sendo 5 com dois 

quartos e um com 1 quarto (nível 900,33); 

 5º pavimento: 6 apartamentos com plantas diferentes, sendo 5 com dois 

quartos e um com 1 quarto (nível 903,39); 

 6º pavimento: 6 apartamentos com plantas diferentes, sendo 5 com dois 

quartos e um com 1 quarto (nível 906,45); 

 Cobertura com terraço descoberto (nível 909,51). 

 

No que se refere às principais alterações em relação ao projeto arquitetônico 

aprovado pelo CDPCM-BH em 2014, além da mudança de uso, destacamos: 

■ Ampliação do afastamento frontal na face voltada para a Rua dos Aimorés em 

aproximadamente 3,0 metros. Isto torna ambos os afastamentos frontais 

superiores ao mínimo exigido pela LPUOS. Também está previsto ajardinamento 

sem gradis nestes locais; 

■ Redução da altura da empena voltada para o bem cultural tombado situado no 

lote lindeiro (Rua dos Aimorés, 1451), de 11,50m para 8,50 metros (Corte B), com 

manutenção do tratamento em jardim vertical em atendimento à condicionante da 

deliberação 027/2014 do CDPCM-BH; 

■ Reformulação das soluções de fachadas, com previsão do uso de painéis em 

brises de madeira, formando um jogo de planos com a alvenaria pintada em 



 

6 

textura acinzentada, além de jardineiras e vidro fumê translúcido. Essa nova 

composição oferece uma predominância de tonalidades mais neutras e terrosas o 

que, somado às outras alterações de projeto já citadas, proporciona uma inserção 

mais harmoniosa da edificação no entorno imediato, particularmente em relação à 

Igreja de Nossa Senhora de Lourdes e à Casa de Afonso Pena – atual UNA.  

Como bem pontuou o IEPHA, na Nota Técnica nºGPO 003/2020: 

É flagrante o incremento do projeto nessa segunda proposta. Um intricado jogo de 

planos de alvenaria, ripados de material amadeirado e jardineiras faz com que as 

fachadas lancem para as principais visadas dos transeuntes uma sensação de 

conforto e conformidade. 

 

  
Afastamentos frontais (novo projeto à esquerda e projeto de 2014 à direita) 

 

 
Foto-inserção da nova proposta arquitetônica, na esquina das Ruas da Bahia e dos Aimorés 
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Foto-inserção a partir da Rua dos Aimorés, próximo ao bem cultural tombado nº 1451 – UNA. 
. 
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Foto-inserção feita a partir da Rua da Bahia, no quarteirão anterior 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o exposto, e considerando que a DPCA reconhece a qualidade 

arquitetônica da nova proposta apresentada, a qual agrega valor à ambiência local, 

encaminhamos o Relatório Técnico à análise e deliberação do CDPCM-BH. 

 

   Belo Horizonte, 10 de março de 2020. 

 

 
 
 
Carolina Pereira Soares 
Arquiteta Urbanista da DPCA 


