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Parecer Técnico 
Assunto: Análise de nova edificação situada na Rua doa Aimorés, nº 3099, Bairro Barro Preto, 
pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos. 
 

Belo Horizonte, 21 de março de 2023 
 

Trata-se de proposta de nova edificação a ser construída na Rua dos Aimorés, nº (Zona Fiscal 012; 

quarteirão 045; lote 022), Bairro Barro Preto, pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena – 

Grandes Equipamentos. 

Conforme material apresentado e informações levantadas, temos o seguinte histórico para a 

edificação em discussão: 

 

Agosto/2022: protocolo do projeto de nova edificação para a rua dos Aimorés, nº 3099, para 

avaliação da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA-FMC). 

Janeiro/2023: protocolo do projeto junto à Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), por 

meio do BH Digital e encaminhamento para interface com a DPCA-FMC. 

Fevereiro/2023: realizado comunicado ao requerente da manifestação da DPCA-FMC, quanto a 

necessidade de avaliação da proposta pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte (CDPCM/BH). 

 

Destaca-se que o projeto em discussão, prevê altimetria de máxima de 32m, superior à que foi 

deliberada pelo CDPCM-BH, que é de 20 metros para a quadra na qual se prevê a implantação da 

edificação. Assim, é necessária a análise para fins de flexibilização deste parâmetro. 

 

O projeto da edificação possui 11 pavimentos para fins exclusivamente comerciais, distribuídos em: 

subsolo e térreo para uso de garagem; oito níveis de uso comercial; barrilete e caixa d ́água. 

 

Conforme informações contidas no parecer da DPCA-FMC, que considerou o memorial descritivo 

apresentado pelo requerente, a fachada apresenta revestimentos em tons terrosos, utilizando-se de 

aço corten, revestimento metálico nas laterais, painéis ripados amadeirados no volume principal e, 

para os planos envidraçados, foram propostos vidros translúcidos não reflexivos. A proposta da 

utilização destes materiais é que eles se contrastem com a vegetação das jardineiras (que se 

distribuem na fachada) e do jardim frontal no pavimento térreo. Além disso, importante ressaltar, 

que não houve indicação de supressão da árvore de grande porte localizada na calçada, logo à 

frente do empreendimento. 

 

Em relação aos demais parâmetros urbanísticos, ressalta-se a necessidade de cumprimento do 

previsto no Plano Diretor – Lei nº 11.181/2019 e demais legislações aplicáveis à área. 
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Conclui-se que, o projeto proposto para o local, apesar de ultrapassar a altimetria deliberada para a 

área, segue a altura de edificações já existentes na quadra (que possuem elementos de até 70 

metros). No memorial descritivo apresentado pelo requerente, são apresentadas foto inserções de 

diversas visadas, sendo possível observar que não há ampliação no impacto em seu entorno 

imediato, tendo em vista as altimetrias já praticadas na vizinhança, a densa arborização da área e 

também os materiais de acabamento propostos. 

 

Assim, acompanho o parecer da DPCA-FMC e entendo que a proposta é passível de aprovação, 

sem a cobrança da contrapartida. Mantendo-se as demais exigências da DELIBERAÇÃO Nº 

105/2009, com destaque para a necessidade de recuperação das calçadas, sem danificá-las ou 

descaracterizá-las, quando for identificada laje de pedra ou com desenhos em pedra portuguesa, 

sendo necessário também, seguir as definições sobre o replantio das árvores (se for o caso). 

 

Este é meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho. 

 

Atenciosamente, 

 
Raquel Andrade Ducha 

Arquiteta e Urbanista / SMPU 
Conselheira Suplente do CDPCM-BH 
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