RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA PROPOSTA DE NOVA
EDIFICAÇÃO À RUA DOS TIMBIRAS, Nº 1830, LOTES 007A, 007B, 005Y e 006Y, QUARTEIRÃO 006,
CENTRO, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO AVENIDA ÁLVARES CABRAL E ADJACÊNCIAS.

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em 19/09/2019 foi aberto na DPCA o protocolo nº 1549/19 contendo estudo preliminar de
proposta de nova edificação para a Rua dos Timbiras, 1830, inserida no perímetro do Conjunto
Urbano da Avenida Álvares Cabral e Adjacências, e lindeiro a bens culturais tombados pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH): Rua dos Guajajaras, 619 – Vila
Werneck , e Rua Rio de Janeiro, 1335. O material era composto de fotos, foto-inserções, memorial
descritivo e documento de solicitação de análise pelo CDPCM-BH.
Como resposta, a DPCA emitiu o ofício DPCA/EXTER-nº 1113/2019, datado de 16/10/2019,
no qual informava que o material apresentado era insuficiente para viabilizar a análise pelo CDPCMBH, indicando um checklist de documentação necessária para o pleito;
Em 29/10/2020 foi reencaminhada à DPCA, por email, a proposta de nova edificação, com a
solicitação para que o CDPCM-BH se posicionasse sobre o estudo de viabilidade da proposta, para
posterior desenvolvimento do ante-projeto arquitetônico.
A Direção da DPCA acatou o pleito, sendo então listada uma documentação sumária a ser
apresentada, como alternativa à listagem indicada na Portaria Conjunta SMC/FMC nº008/2020, para
que o caso fosse submetido à apreciação do CDPCM-BH.
A documentação solicitada foi encaminhada à DPCA em 30/11/2020 e em 02/12/2020.
Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico sobre o estudo de
viabilidade apresentado, para análise e deliberação do CDPCM-BH.

2 – DIRETRIZES ESPECIAIS DE PROJETO DEFINIDAS PARA O LOCAL

O terreno proposto para a nova edificação é conformado pelos lotes 007A, 007B, 005Y e
006Y do quarteirão 006, e está inserido no perímetro do Conjunto Urbano da Avenida Álvares Cabral
e Adjacências. As diretrizes especiais de projeto definidas para o local são:

1) Restrição altimétrica para edificações, restrita a 7,0 metros em relação ao terreno. Esta
medida é feita no sentido vertical, ponto a ponto do terreno natural, considerada como
referência o terreno georreferenciado por levantamento da PRODABEL. Todos os elementos
construtivos e decorativos devem estar contidos no limite de altimetria;
2) Distância mínima de 5,0 metros entre a nova edificação e os bens culturais tombados
existentes nos lotes lindeiros (Vila Werneck e Rua Rio de Janeiro, 1335).
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Mapeamento Cultural
da DPCA om a
indicação do terreno
da nova edificação

Ao lado: acesso à Vila Verneck, na Rua dos
Guajajaras, 619. Fonte: material fornecido pelos
interessados.
Acima: foto do arruamento interno da Vila. Fonte:
arquivos da DPCA.

Ao lado: foto do bem cultural tombado, à
Rua Rio de Janeiro, 1335. Foto captada do
Google Streetview, datada de 2009, para
viabilizar uma leitura mais desimpedida do
imóvel, atualmente dificultada pela
arborização.
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3 – O ESTUDO DE VIABILIDADE PARA NOVA EDIFICAÇÃO

O terreno proposto para a nova edificação, de propriedade do Conselho Regional de
Administração - CRA-MG, soma 605,10m2 de área e está classificado como OP-3 - Ocupação
Preferencial – 3 pela legislação urbanística.

Fragmento da Planta CP
003011D, com destaque
para os 4 lotes que
compõem o
empreendimento

Vista aérea com destaque para
o terreno da nova edificação.
Fonte: material fornecido pelos
interessados

A proposta prevê um edifício desenvolvido em 6 andares, mais caixa d’água, para abrigar a
futura sede do CRA-MG. Conforme pleiteado pelos empreendedores, trata-se de um estudo
preliminar de viabilidade, contendo as características básicas da edificação, para posterior
desenvolvimento de ante-projeto arquitetônico.
Conforme implantação esquemática, a edificação observará um afastamento frontal de 3,0
metros, afastamentos laterais de 1,5 metros - escalonados para 2,3 metros – e afastamento posterior
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de 7,0 metros. Este último garantiria o atendimento à diretriz relativa à distância mínima de 5,0 m
em relação aos bens culturais situados nos lotes lindeiros (Vila Werneck e Rua Rio de Janeiro, 1335).

Implantação da edificação.
O pontilhado amarelo indica os
limites do terreno em questão.
Fonte: material fornecido pelos
interessados

Conforme documentação
apresentada, o afastamento
mínimo da nova edificação em
relação à Vila Werneck será de
6,45 metros.
Fonte: material fornecido pelos
interessados

Conforme o material apresentado, o terreno será terraplenado, em sua totalidade, para o
nível mais baixo correspondente à sua divisa lateral esquerda (cota 867, baseado na informação
básica para parcelamento do solo – Prodabel/PBH). Segundo o memorial apresentado, hoje a
realidade do lote seria bem próxima a esta situação, pois o local já funcionou como estacionamento
no passado. A partir do terreno terraplenado, correspondente ao nível 0.0 (cota 867), o edifício
atingiria uma altura máxima de 20,32 metros, incluindo o volume da caixa d’água. Neste sentido, o
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volume arquitetônico extrapolaria em aproximadamente 13,32 metros o limite definido para o local,
em seu ponto crítico.
A quadra em que se situa o terreno possui um gabarito heterogêneo, que conta com
edificações verticalizadas com alturas superiores à da proposta arquitetônica, dentre as quais
destacamos o edifício situado no lote lindeiro. Segundo o memorial descritivo:
Como usaríamos o ponto mais baixo do lote (nível 0.0), a nova edificação seria
aproximadamente 9 metros maior que o prédio vizinho do lado direito (Rua dos
Timbiras 1802) e aproximadamente 16 metros menor que o prédio vizinho do lado
esquerdo (Rua dos Timbiras, 1840).

Acima: foto da Rua dos Timbiras, com
destaque para o terreno do novo
empreendimento e para os edifícios mais
verticalizados situados no entorno imediato,
na mesma face de quadra.

Ao lado: vista aérea do quarteirão 006, com
ocupação heterogênea. Destaque para a Vila
Werneck no miolo da quadra
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Do ponto de vista da paisagem urbana ao longo da Rua dos Timbiras, a foto-inserção mostra
que o volume proposto não destoa na ambiência local.

Foto-inserção da
edificação feita a
partir da Rua dos
Timbiras, olhando
em direção à Rua
Rio de Janeiro.
Fonte:
material
fornecido
pelos
interessados

Como revestimentos de fachadas estão previstos:
Fachada Frontal: - Porcelanato na cor aço corten; - Pano de vidro no sistema Glazing, na cor bronze,
reflexão Luminosa exterior 15% (Rle%);
Fachadas laterais: - Acabamento em Eco granito na cor Siena Stone (bege claro); - Pintura
texturizada na verga de recuo dos pavimentos superiores e na platibanda, na cor aço corten; Janelas em esquadrias de alumínio na cor bronze, reflexão luminosa exterior 15%;
Fachada Posterior: - Acabamento em Eco granito na cor Siena Stone (bege claro); - Pintura
texturizada na verga de recuo dos pavimentos superiores e na platibanda, na cor Siena Stone; Janelas em esquadrias de alumínio na cor bronze, reflexão luminosa exterior 15%;
Como fechamento frontal está previsto o uso de gradil metálico vazado, com permeabilidade
visual.

Cabe ressaltar, no que se refere aos vidros propostos, que a solução prevista não atende à
Portaria Conjunta SMPU/SMC/FMC nº 003/2019, de 29/06/2019, segundo a qual “os vidros utilizados
em edificações inseridas em Conjuntos Urbanos devem respeitar o limite máximo de 14% (quatorze
por cento) de índice de refletividade e ser incolores”. Neste sentido, a aprovação da proposta
implicaria a flexibilização desta diretriz.
Ainda segundo a documentação apresentada, a nova edificação contribuiria para um
ambiente sustentável ao aproveitar as águas cinzas e pluviais, e gerar a própria energia com a
implantação de mini usina de geração através de placas fotovoltaicas instaladas na cobertura,
sistema este já implantado no terreno, diretamente sobre o piso.
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3.1 – FOTO-INSERÇÕES

No que se refere aos possíveis impactos visuais sobre os bens culturais lindeiros, as fotoinserções apresentadas pelos interessados sugerem que a nova edificação não implicaria impactos
significativos sobre os referidos bens.
O memorial descritivo afirma que “(...) a projeção do imóvel pretendido fica abaixo da linha
de visão da Vila Werneck”. Segundo os interessados, a foto abaixo, mostrando o arruamento interno
da Vila, foi feita da varanda de uma das casas, para melhor visualização.

Foto-inserção feita do interior Vila Werneck. Segundo o material apresentado, o imóvel que aparece no canto
superior da foto, é parte do edifício à Rua Rio de Janeiro 1323 (lindeiro ao bem cultural da Rua Rio de Janeiro,
1335). Segundo os interessados, a foto foi feita da varanda de uma das casas, para melhor visualização. Fonte:
material fornecido pelos interessados.
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No que se refere à foto-inserção feita a partir da Rua Rio de Janeiro, 1335, segundo o
memorial apresentado “(...) a visão do imóvel é bem limitada devido as construções existentes e
árvores.”

Rio de Janeiro, 1335

Fotoinserção a
partir da Rua
Rio de
Janeiro em
frente ao nº
1335.
Fonte:
material
fornecido
pelos
interessados.
Seta inserida
pela DPCA.

4 – ENCAMINHAMENTO

Tendo em vista o exposto, a DPCA encaminha o presente relatório técnico, bem como o
estudo de viabilidade de proposta arquitetônica para a nova sede do CRA, à análise e deliberação do
CDPCM-BH.
Conforme o material apresentado pelos requerentes, trata-se de proposta de nova edificação
que extrapola a altimetria máxima de 7 metros definida para o local, situado em uma quadra com
gabarito heterogêneo e dois bens culturais tombados, lindeiros ao terreno.
Se aprovado o estudo de viabilidade, ressaltamos que o ante-projeto arquitetônico a ser
posteriormente desenvolvido deve respeitar os parâmetros nele indicados, como a altura máxima –
que não deve extrapolar os 20,23m (tendo como referência a cota 867) -, o afastamento posterior de
7,0 metros e o gradil com permeabilidade visual. Caso contrário, o projeto deverá ser novamente
submetido à análise do Conselho.
Belo Horizonte, 04 de Dezembro de 2020.
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