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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NA RUA DOS 
TIMBIRAS, 3085/3099 – BARRO PRETO (8ª. SEÇÃO URBANA; QUARTEIRÃO 005; LOTES 
022 E 023), INSERIDO NO CONJUNTO URBANO AVENIDA BARBACENA – GRANDES 
EQUIPAMENTOS.  

 

1- Considerações iniciais 

 

Em 19 de março de 2021 foi protocolado na DPCA o projeto de nova edificação para a rua dos 

Timbiras, 3085/3099 – Barro Preto. O protocolo foi aberto sob número 0138/2021.  

O projeto protocolizado localiza-se no Conjunto Urbano Avenida Barbacena-Grandes equipa-

mentos, e ultrapassa a diretriz altimétrica estabelecida pelo Conselho para a área e, desta forma, 

faz-se necessária a análise e deliberação do CDPCM-BH. 

A quadra em que se inserem os lotes está sujeita a uma altimetria de 24 metros, assim como 

as lindeiras, conforme se pode observar no mapeamento cultural abaixo.  

 

 

Mapeamento cultural com destaque para os lotes em que se propõe a edificação. Fonte: mapeamento 
cultural DPCA 

 

A quadra em frente a que se propõe o projeto é ocupada por edificações de uso educacional de 

até 2 pavimentos com processo de tombamento aberto. A quadra em que se propõe a edificação 

possui trecho bastante verticalizado com edificações bem superiores a 24 metros e parte é 

ocupada por edificações de até 3 pavimentos, não havendo imóveis tombados ou com processo 
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aberto. 

 

 

Vista da quadra com destaque para os lotes. Fonte: Googlemaps 

 

 

 

Foto da rua dos Timbiras esquina com rua Paracatu, onde pode-se visualizar a quadra com os imóveis com 
processo de tombamento à esquerda e a quadra onde se encontram os lotes à direita. Fonte: Googlemaps 
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Foto da rua dos Timbiras esquina com rua Ouro Preto, onde pode-se visualizar a quadra com os imóveis 
com processo de tombamento à direita e a quadra onde se encontram os lotes à esquerda. Fonte: 

Googlemaps 

 

2- Descrição da proposta 

 

O projeto ora em análise trata-se de edificação residencial multifamiliar totalizando cerca de 6 mil 

m2 de área construída distribuídas em: 

 subsolo – garagem; 

 térreo – acesso à edificação e garagem; 

 pilotis (2º nível) – garagem, área fitness, salão de festas, piscina, jardim e playground 

 3º nível – 5 apartamentos 

 4º ao 11º nível – 5 apartamentos por andar 

 12º nível – 5 apartamentos (1º nível dos duplex) 

 13º nível – 4 apartamentos (2º nível do duplex) e caixa d´água 

 

Conforme se pode observar nos cortes apresentados no material fornecido pelo requerente, a 

edificação proposta ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho. A edificação atinge altime-

tria total de 41,08 metros contado de seu nível de acesso ao topo da caixa d´água. Em relação ao 

terreno natural (PRODABEL), conforme demonstrado no projeto, a edificação atinge altura máxi-

ma de 38,70 metros, superando em 14,70 metros a altimetria definida pelo Conselho, que é de 24 

metros. 

O memorial descritivo destaca ainda que a edificação proposta prevê afastamento frontal de 6,10 

metros, e assim, 2,10 metros a mais que o afastamento regulamentar que é 4,00 metros. Como o 

passeio neste trecho possui também 4,00 metros de largura, “teremos um “largo” de aproximada-

mente 10 metros contados do meio fio, criando uma ambientação muito mais interessante e con-
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vidativa ao pedestre do que a situação existente. As residências atuais tem muro colado na divi-

sa.” 

 

 

O memorial descritivo informa também que as fachadas serão revestidas em textura acrílica 

com tonalidades terrosas neutras, caixilharia em alumínio bronze e vidraçaria com índice de refle-

xão menor que 11%. 
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3- 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 14,70  metros a altimetria estabelecida pelo 

Conselho para os lotes, que é de 24 metros.  
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‘ 

Situação atual e foto inserção. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 
A partir do memorial descritivo e da análise das foto inserções apresentadas, percebe-se a 

edificação proposta, apesar de ser um novo elemento na paisagem, não causa mais impacto do 

que uma edificação que atendesse a altimetria estabelecida pelo Conselho. 

4- Considerações Finais 

 

O projeto ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho para área em 14,70 metros. A 

DPCA entende tal proposta não causa mais impacto na paisagem local do que um projeto que 

atendesse integralmente a altimetria prevista para a área. Desta forma, a Diretoria de Patrimônio 

Cultural entende que o projeto é passível de aprovação, devendo o Conselho avaliar a pertinência 

ou não de cobrança de medida compensatória. Caso delibere pela cobrança de medida 

compensatória, o valor a ser pago em virtude da extrapolação da altimetria será de R$285.938,80. 

Esse valor poderá sofrer alterações de acordo com a época do pagamento da medida 

compensatória, como definido pela Deliberação nº025/2021, do CDPCM-BH. 

Tendo em vista que a edificação não atende aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho de 

altimetria, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH  

Belo Horizonte, 4 de junho de 2021. 

 

 
Ana Carolina Chaves Lemos 

Arquiteta   
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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