
 

 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 
REF.: ANÁLISE DE PROJETO DE ESPAÇO TEMPORÁRIO DE EVENTOS EM 
TERRENO DO MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS, INTEGRANTE DO CONJUNTO 
URBANO PRAÇA RUI BARBOSA E ADJACÊNCIAS 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em setembro de 2020, esta Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) 

recebeu a demanda de análise de um espaço temporário de eventos em área sem utilização 

do terreno do Museu de Artes e Ofícios. 

Em reuniões virtuais realizadas entre técnicos da diretoria e os interessados, o projeto foi 

sendo elaborado de forma a atender as necessidades relacionadas ao patrimônio, assim 

como aos objetivos da proposta. 

  

Mapeamento cultural com a indicação do terreno proposto para o espaço temporário de eventos. 
Fonte: DPCA 
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Vista aérea com a localização do espaço proposto. Fonte: GoogleMaps 
 

Imagens da área de entrada da proposta, voltada para o Viaduto da Floresta 
 

Imagens da área onde será implantado o espaço temporário de eventos 
 
A proposta objetiva a criação de espaço de eventos em áreas subaproveitadas do espaço 

artes e ofícios. 

 



 

3 
 

ANÁLISE 

O Espaço Temporário de Eventos Artes e Ofícios pretende abrigar uma variedade de 

atividades culturais, com a melhor ocupação do espaço, em diálogo harmônico com os 

elementos preexistentes.  

Segundo Memorial Descritivo apresentado, buscou-se usar materiais que interagissem 

melhor com o entorno imediato, fazendo referência à linha férrea, como a utilização dos 

containers, e que causassem o menor impacto possível. 

Devido ao formato do terreno, a estrutura se implanta de forma longilínea, de forma 

descontínua, possibilitando espaços de “respiro” entre as edificações, assim como áreas 

para exposições externas. Em discussões entre os proponentes e a diretoria, a proposta foi 

desenhada levando-se em consideração a preservação do muro de arrimo da Rua Sapucaí 

e sua balaustrada, evitando que quaisquer elementos se apoiassem nele. Também foram 

criadas janelas internas para permitir sua visualização. De forma a impedir que a água da 

chuva (vinda da água do telhado da edificação) caia sobre o muro, o que pode causar seu 

desgaste, serão colocadas calhas ao longo do telhado. 

De forma a minimizar o impacto da proposta, foram utilizados tons terrosos, até mesmo na 

cobertura, de forma a melhor integração na paisagem. Também se utilizou do paisagismo 

para camuflar as máquinas de ar-condicionado e valorizar a relação entre a proposta e os 

demais espaços que fazem parte do mesmo terreno. 

Foram apresentadas fotoinserções que demonstram como a proposta interage com o 

entorno imediato. 
 

Proposta de implantação 
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Fotoinserção a partir da Av. do Contorno 

 Perspectiva da entrada, ao lado do Viaduto da 
Floresta 

 

Perspectivas da parte da entrada 
 

Fotoinserções a partir da Rua Sapucaí e da esquina da Rua Sapucaí com a Av. do Contorno 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta diretoria entende que a proposta agrega valor ao entorno imediato e será mais um 

elemento que contribuirá com o uso da Zona Cultural da Praça da Estação, possibilitando 

uma maior variedade de atividades culturais. 

Embora o espaço tenha sido intitulado “provisório”, não foi apresentado o período de 

duração da intervenção. Assim, sugerimos que o CDPCM-BH estipule um prazo máximo e, 

em caso de necessidade de dilação desse prazo, ele deverá ser validado pelo CDPCM-BH. 
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Em relação à proposta apenas pontuamos, caso seja possível, um afastamento maior em 

relação ao muro de pedra e um tratamento mais harmônico (talvez sua redução) da 

platibanda dos galpões, de forma a afastar do muro (local indicado na imagem abaixo).  

  

 
 
 

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista - DPCA/FMC 

Frente ao exposto, 

encaminhamos a proposta para 

análise e deliberação do 

Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município 

de Belo Horizonte (CDPCM-BH). 
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