
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE
RUA SERGIPE, Nº 305, PERTENCENTE
ADJACÊNCIAS. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Em 27/05/2021, por meio do protocolo online nº 0188/2021, chegou a esta Diretoria de Patrimônio 

Cultural e Arquivo Público – DPCA uma solicitação de proposta de nova edificação no endereço e 

conjunto indicados.  

Imagem 01 – Mapeamento cultural com loca

O lote é lindeiro a bem em processo de tombamento (lateral e fundos) e há no entorno do imóvel 

muitos bens tombados. A seguir demonstramos algumas imagens do entorno e bens protegidos 

naquele trecho de rua. 

Imagem 02 – Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1181 
(outubro/2016), lindeiro ao lote objeto desta análise.

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

REFERENTE A ANÁLISE DE PROPOSTA DE NOVA
PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO PRAÇA DA

S 

Em 27/05/2021, por meio do protocolo online nº 0188/2021, chegou a esta Diretoria de Patrimônio 

DPCA uma solicitação de proposta de nova edificação no endereço e 

Mapeamento cultural com localização em amarelo do imóvel objeto desta análise. 
Fonte: DPCA/FMC. 

O lote é lindeiro a bem em processo de tombamento (lateral e fundos) e há no entorno do imóvel 

muitos bens tombados. A seguir demonstramos algumas imagens do entorno e bens protegidos 

 
Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1181 

(outubro/2016), lindeiro ao lote objeto desta análise. 
Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

Imagem 03 – Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1167 
(outubro/2018).

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.
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NOVA EDIFICAÇÃO  NA 
DA BOA VIAGEM E 

Em 27/05/2021, por meio do protocolo online nº 0188/2021, chegou a esta Diretoria de Patrimônio 

DPCA uma solicitação de proposta de nova edificação no endereço e 

 
lização em amarelo do imóvel objeto desta análise.  

O lote é lindeiro a bem em processo de tombamento (lateral e fundos) e há no entorno do imóvel 

muitos bens tombados. A seguir demonstramos algumas imagens do entorno e bens protegidos 

 
Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1167 

(outubro/2018). 
Maps, acessado em 07/07/2021. 



 

Imagem 04 – Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1123 
(dezembro/2013). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

Imagem 06 – Bem tombado na Rua Sergipe, 175 
(março/2017). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

Imagem 08 – Bem tombado na Rua 
(abril/2019). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

 
Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1123 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

Imagem 05 – Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1274 
(abril/2019). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021).
 

 
Bem tombado na Rua Sergipe, 175 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

Imagem 07 – Bem tombado na Rua Sergipe, 186 
(outubro/2017).

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.
 

 
Bem tombado na Rua Sergipe, 200 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

Imagem 09 – Bem tombado na Rua Sergipe, 386 
(abril/2019). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.
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Bem tombado na Rua dos Aimorés, 1274 

 
Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021). 

 
Bem tombado na Rua Sergipe, 186 

(outubro/2017). 
Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

 
Bem tombado na Rua Sergipe, 386 

 
Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 



 

Imagem 10 – Trecho tombado da Rua dos Aimorés 
(abril/2019).  

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

Imagem 12 – Trecho tombado da Rua dos Aimorés 
(abril/2019). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

 

O trecho da Rua Sergipe onde localiza

tombado, na esquina em direção oposta à Igreja da Boa Via

Seguem imagens relativas ao trecho da rua Sergipe.

Imagem 14 – Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), com o lote objeto desta proposta indicado pela seta vermelha.
Fonte: Google Maps, acessado em 08/07/2021.

 
Trecho tombado da Rua dos Aimorés 

Maps, acessado em 07/07/2021. 

Imagem 11 – Trecho tombado da Rua dos Aimorés 
(abril/2019). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

 
Trecho tombado da Rua dos Aimorés 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

Imagem 13 – Trecho tombado da Rua dos Aimorés 
(abril/2019). 

Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021.

O trecho da Rua Sergipe onde localiza-se o imóvel objeto desta análise possui apenas um bem 

tombado, na esquina em direção oposta à Igreja da Boa Viagem, no número 386 (ver Imagem 09).

Seguem imagens relativas ao trecho da rua Sergipe. 

Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), com o lote objeto desta proposta indicado pela seta vermelha.
Fonte: Google Maps, acessado em 08/07/2021. 

3 

 
Trecho tombado da Rua dos Aimorés 

(abril/2019).  
Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

 
Trecho tombado da Rua dos Aimorés 

(abril/2019).  
Fonte: Google Maps, acessado em 07/07/2021. 

se o imóvel objeto desta análise possui apenas um bem 

gem, no número 386 (ver Imagem 09). 

 
Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), com o lote objeto desta proposta indicado pela seta vermelha. 



 

Imagem 15 – Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), demonstrando os lotes em frente ao imóvel da proposta.
Fonte: Google Maps, acessado em 08/07/2021.

Imagem 16 – Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), no meio do quarteirão.
Fonte: Google Maps, acessado em 

Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), demonstrando os lotes em frente ao imóvel da proposta.
Fonte: Google Maps, acessado em 08/07/2021. 

Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), no meio do quarteirão. 
Fonte: Google Maps, acessado em 08/07/2021. 
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Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), demonstrando os lotes em frente ao imóvel da proposta. 

 

 



 

Imagem 17 – Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), demonstrando os lotes em frente ao imóvel da proposta.
Fonte: Google Maps, acessado em 08/07/2021.

 

A altimetria estabelecida pelo CDPCM/BH na proteção do Conjunto para o lote é de 10 metros,

como pode ser visto na Imagem 01. Nos demais lotes da localidade a altimetria é variável, 

passando por valores de 53 metros (lote lindeiro) e 43 metros (lotes em frente), mas a maioria dos 

lotes lindeiros a bens tombados possuem o limite altimétrico de 10

lote desta proposta há diversos prédios configurando a ambiência daquele trecho de rua, como 

pôde ser visto principalmente na imagem 14.

 

2- APRESENTAÇÃO DA PROPO

 

Consiste em proposta de edificação residencial com 4 

totalizando 6 níveis. São 6 apartamentos de tamanhos variados, sendo 2 deles duplex, e a 

garagem para 7 vagas. Propõem um afastamento frontal de 4 metros ajardinado, buscando 

valorizar a ambiência e o entorno. Infor

compacta, encaixada no entorno, não se projetando além do ambiente construído.

Os materiais propostos são: 

● textura cinza claro nas laterais com detalhes em cinza esverdeado;

● panos de cerâmica da cor de

Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), demonstrando os lotes em frente ao imóvel da proposta.
Fonte: Google Maps, acessado em 08/07/2021. 

A altimetria estabelecida pelo CDPCM/BH na proteção do Conjunto para o lote é de 10 metros,

como pode ser visto na Imagem 01. Nos demais lotes da localidade a altimetria é variável, 

passando por valores de 53 metros (lote lindeiro) e 43 metros (lotes em frente), mas a maioria dos 

lotes lindeiros a bens tombados possuem o limite altimétrico de 10 metros. Nas proximidades do 

lote desta proposta há diversos prédios configurando a ambiência daquele trecho de rua, como 

pôde ser visto principalmente na imagem 14. 

PRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE 

Consiste em proposta de edificação residencial com 4 pavimentos, e ainda cobertura e subsolo, 

totalizando 6 níveis. São 6 apartamentos de tamanhos variados, sendo 2 deles duplex, e a 

garagem para 7 vagas. Propõem um afastamento frontal de 4 metros ajardinado, buscando 

valorizar a ambiência e o entorno. Informam ainda que foi feita uma volumetria contemporânea e 

compacta, encaixada no entorno, não se projetando além do ambiente construído.

textura cinza claro nas laterais com detalhes em cinza esverdeado; 

panos de cerâmica da cor de tijolo na frente e em detalhes nos fundos; 

5 

 

Trecho da Rua Sergipe (abril/2019), demonstrando os lotes em frente ao imóvel da proposta. 

A altimetria estabelecida pelo CDPCM/BH na proteção do Conjunto para o lote é de 10 metros, 

como pode ser visto na Imagem 01. Nos demais lotes da localidade a altimetria é variável, 

passando por valores de 53 metros (lote lindeiro) e 43 metros (lotes em frente), mas a maioria dos 

metros. Nas proximidades do 

lote desta proposta há diversos prédios configurando a ambiência daquele trecho de rua, como 

pavimentos, e ainda cobertura e subsolo, 

totalizando 6 níveis. São 6 apartamentos de tamanhos variados, sendo 2 deles duplex, e a 

garagem para 7 vagas. Propõem um afastamento frontal de 4 metros ajardinado, buscando 

mam ainda que foi feita uma volumetria contemporânea e 

compacta, encaixada no entorno, não se projetando além do ambiente construído. 

 



 

● base frontal no primeiro pavimento com venezianas em alumínio bronze, dando 

homogeneidade com os portões de acesso. 

Informam que a “‘simplificação’ de volumes e a cerâmica de tijolo buscam uma ambiência limpa, 

com poucos ‘ruídos’ do ponto de vista arquitetônico

A seguir são demonstradas algumas plantas do projeto arquitetônico.

base frontal no primeiro pavimento com venezianas em alumínio bronze, dando 

homogeneidade com os portões de acesso.  

‘simplificação’ de volumes e a cerâmica de tijolo buscam uma ambiência limpa, 

om poucos ‘ruídos’ do ponto de vista arquitetônico”. 

A seguir são demonstradas algumas plantas do projeto arquitetônico. 

Imagem 18 – Planta de situação. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

Imagem 19 – Planta do pavimento térreo. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 
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base frontal no primeiro pavimento com venezianas em alumínio bronze, dando 

‘simplificação’ de volumes e a cerâmica de tijolo buscam uma ambiência limpa, 

 

 



 

Imagem 20 – Planta do 2º pavimento. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

  

Imagem 21 – Planta do 3º pavimento. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 
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Imagem 22 – Planta do 4º pavimento. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

 

Imagem 23 – Planta do 5º pavimento. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 
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Imagem 25 – Fachada frontal.
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021.

 

Imagem 27 – Corte esquemático, indicando em vermelho a área que ultrapassa o limite, sendo a altura maior de 9m

 

Imagem 24 – Planta de cobertura. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

 

Fachada frontal. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

Imagem 26 – Fachada de fundos.
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021.

 

, indicando em vermelho a área que ultrapassa o limite, sendo a altura maior de 9m
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 
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Fachada de fundos. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

 

, indicando em vermelho a área que ultrapassa o limite, sendo a altura maior de 9m. 



 

 

As perspectivas e as fotoinserções 

Image

Imagens 30 e 31 – Perspectivas das fachadas frontal e de fundos, respectivamente

As perspectivas e as fotoinserções relativas ao projeto proposto estão demonstradas a seguir.

Imagens 28 e 29 – Perspectivas da fachada frontal. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

Perspectivas das fachadas frontal e de fundos, respectivamente
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 
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relativas ao projeto proposto estão demonstradas a seguir. 

 

 
Perspectivas das fachadas frontal e de fundos, respectivamente. 



 

Imagens 32 e 33 – Visada 1

Image

Visada 1 à partir do cruzamento das Ruas Sergipe e dos Aimorés
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

Imagens 34 e 35 – Visada 2 pela Rua dos Aimorés. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 
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à partir do cruzamento das Ruas Sergipe e dos Aimorés. 

 



 

Imagem 36  – Visada 3 (antes). 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

 

Imagem 37 – Visada 3 (depois). 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 
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Imagem 

Imagem 

 

Imagem 38 – Visada 4 (antes) pela Rua dos Aimorés. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

Imagem 39 – Visada 4 (depois) pela Rua dos Aimorés. 
Fonte: Protocolo online nº 0188/2021. 

13 

 

 



 

O projeto se insere em um trecho de rua específico com muitos prédios antigos já existentes e 

sem bens tombados nas proximidades, tendo portanto altimetrias altas estabelecidas na proteção 

do conjunto. A nova inserção, apesar de ultrapassar o limite altimé

considerando a caixa d’água, ainda é bem inferior aos prédios do entorno. E apesar de participar 

de pano de fundo das edificações protegidas da Rua dos Aimorés, especialmente aquela lindeira 

ao lote, não interfere ou agrava a vis

nas fotoinserções. O afastamento de 4 metros ajardinado gera um respiro no local 

interessante por promover uma extensão do afastamento existente no prédio da esquina, que 

pode ainda promover uma maior visibilidade da Praça Boa Viagem pelos transeuntes.

Pelos motivos expostos, somos favoráveis à aprovação do projeto

compensatória, uma vez que o edifício não causa impacto no contexto onde se insere e não 

interfere significativamente ou agrava 

dos bens protegidos pela Rua dos Aimorés.

 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, encaminhamos

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 

Diretoria de Patrimônio 
 

O projeto se insere em um trecho de rua específico com muitos prédios antigos já existentes e 

sem bens tombados nas proximidades, tendo portanto altimetrias altas estabelecidas na proteção 

do conjunto. A nova inserção, apesar de ultrapassar o limite altimétrico em cerca de 9 metros 

considerando a caixa d’água, ainda é bem inferior aos prédios do entorno. E apesar de participar 

de pano de fundo das edificações protegidas da Rua dos Aimorés, especialmente aquela lindeira 

ao lote, não interfere ou agrava a visibilidade e percepção daqueles bens, como pode ser visto 

nas fotoinserções. O afastamento de 4 metros ajardinado gera um respiro no local 

interessante por promover uma extensão do afastamento existente no prédio da esquina, que 

maior visibilidade da Praça Boa Viagem pelos transeuntes.

Pelos motivos expostos, somos favoráveis à aprovação do projeto sem aplicação de medida 

o edifício não causa impacto no contexto onde se insere e não 

interfere significativamente ou agrava a composição de edifícios já presentes como pano de fundo 

dos bens protegidos pela Rua dos Aimorés. 

 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho 

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

Belo Horizonte, 0

Bárbara Rabelo Bechelane 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA 
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O projeto se insere em um trecho de rua específico com muitos prédios antigos já existentes e 

sem bens tombados nas proximidades, tendo portanto altimetrias altas estabelecidas na proteção 

trico em cerca de 9 metros 

considerando a caixa d’água, ainda é bem inferior aos prédios do entorno. E apesar de participar 

de pano de fundo das edificações protegidas da Rua dos Aimorés, especialmente aquela lindeira 

ibilidade e percepção daqueles bens, como pode ser visto 

nas fotoinserções. O afastamento de 4 metros ajardinado gera um respiro no local e é 

interessante por promover uma extensão do afastamento existente no prédio da esquina, que 

maior visibilidade da Praça Boa Viagem pelos transeuntes. 

sem aplicação de medida 

o edifício não causa impacto no contexto onde se insere e não 

a composição de edifícios já presentes como pano de fundo 

o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho 

CDPCM/BH. 

 

Belo Horizonte, 08 de julho de 2021. 

 

 

 


