
 

PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO PARA A RUA DOS AIMORÉS, 3099 (LOTE 022 – 
QUARTEIRÂO 045, 12ª. SEÇÃO URBANA) – BARRO PRETO, PERTENCENTE A 
CONJUNTO URBANO AVENIDA BARBACENA – GRANDES EQUIPAMENTOS. 
  
   
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 Em agosto de 2022 foi protocolizado projeto de nova edificação para a rua dos Aimorés, 

3099 (lote 022 - quarteirão 045 - zona 012), pertencente ao Conjunto Urbano Avenida 

Barbacena – Grandes Equipamentos. Posteriormente, o projeto foi tramitado à DPCA via 

processo do BHDigital 31.00021094/2023-95.  

 

 

Mapeamento cultural com a indicação do lote objeto desta análise em vermelho. Havia um imóvel neste 
local protegido por registro documental, atualmente já demolido. O lote hoje é ocupado por 

estacionamento. Fonte: DPCA/FMC 

  



 

 

Vista de satélite da região do Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos onde se 
localiza o lote em análise. Fonte: Google Maps, acesso em 07/03/2023 

 

 Nesta quadra do conjunto, a altimetria para novas edificações é de 20 (vinte) metros. 

Como a proposta ultrapassa a altimetria deliberada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH, faz-se necessária a análise para fins de 

flexibilização deste parâmetro. 

 

 
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
 
 O projeto de nova edificação consiste em um edifício comercial de 11 pavimentos, 

assim distribuídos: 

- subsolo – garagem; 

- térreo – garagem; 

- oito níveis de uso comercial; 

- barrilete e caixa d´água. 

 

 Conforme memorial descritivo, a fachada apresenta revestimentos em tons terrosos, 

utilizando-se de aço corten, revestimento metálico nas laterais e painéis ripados amadeirados 

no volume principal da fachada. 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.  



 

 O projeto não indica a supressão da árvore de grande porte instalada na calçada, que a 

nosso ver, só poderá ser suprimida por motivos fitossanitários, ouvido o órgão responsável 

pela gestão dos indivíduos arbóreos, e ser implantada outra de mesma espécie, com muda de 

idade superior a cinco anos, na mesma localização da suprimida, conforme diretriz geral do 

Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos. 

 O RT esclarece que para os planos envidraçados da fachada foram propostos vidros 

translúcidos não reflexivos.  

 A proposta atende os demais parâmetros estabelecidos pelo Conselho à exceção da 

altimetria deliberada para a área, ultrapassando em 12 metros a altimetria deliberada pelo 

Conselho que é de 20 metros 

 

 
Corte longitudinal, a linha demarcada em vermelho corresponde a altimetria máxima estabelecida pelo 

Conselho para este lote e o trecho em vermelho o volume que ultrapassa esta altimetria. Fonte: 
material fornecido pelo requerente editado pela DPCA. 



 

 

 
Perspectiva da proposta. Fonte: material fornecido pelo RT 

 



 

 
O esquema mostra a cota 917 (altura máxima atingida pelo projeto), representada pelo plano horizontal 

acinzentado. Este material tem como objetivo demonstrar que, apesar do extrapolamento da altimetria, os 
prédios do quarteirão continuarão sendo mais altos do que o edifício proposto. Fonte: material fornecido 

pelo requerente. 
 

 
A seguir, imagens comparativas atuais e com a proposta da nova edificação 

 
Foto atual. Fonte: materal fornecido pelo requerente 



 

 
Foto-inserção da proposta. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Simulação gráfica sem a árvore de grande porte na calçada. Fonte: materal fornecido pelo requerente 



 

 
Foto atual. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Foto-inserção da proposta. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Simulação gráfica sem a árvore de grande porte na calçada. Fonte: materal fornecido pelo requerente 



 

 
Foto atual. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Foto-inserção da proposta. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Simulação gráfica sem a vegetação. Fonte: materal fornecido pelo requerente 



 

 
Foto atual. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Foto-inserção da proposta. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Simulação gráfica sem vegetação. Fonte: materal fornecido pelo requerente 



 

 
 

 
Foto-inserção da proposta. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 
Simulação gráfica sem a vegetação. Fonte: materal fornecido pelo requerente 

 



 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Apesar da proposta apresentada ultrapassar em 12 metros a altimetria deliberada para 

a área, a edificação pretendeu seguir a altura de edificações já existentes e utiliza materiais em 

tons mais discretos e, com o afastamento frontal, coloca-se de forma que não amplia o impacto 

em seu entorno imediato. Assim, esta Diretoria entende ser passível de aprovação, sem a 

cobrança da contrapartida.  

 Salientamos que, no momento da obra, se for identificado lajes de pedra ou desenhos 

em pedra portuguesa na calçada, ela deve ser recuperada, sem causar danos.  

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

Conselho sobre a proposta da nova edificação em questão. 

 
 

Belo Horizonte, de 10 de março de 2023.  
 
 
 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta da DPCA 
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