
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: Projeto de Nova Edificação na Avenida do Contorno 3418/3424 -
Santa Efigênia (13ª Seção Urbana, quarteirão 015, lotes 015 e 008Y),
pertencente aos Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto e Adjacências.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de projeto de nova edificação para a Avenida do Contorno, 3418/ 3424 – Santa Efigênia,
em lotes inseridos no Conjunto Urbano  Praça Floriano Peixoto e Adjacências.

A quadra em que os lotes do projeto estão inseridos possui altimetria máxima de 14 metros
estabelecida pelo Conselho, para preservar as visadas do Quartel e da Praça Floriano Peixoto. A
edificação proposta ultrapassa cerca de 19,00 metros a altimetria estabelecida.

Em reunião extraordinária de 19 de janeiro de 2022, através da Deliberação n°004/2022, este
Conselho analisou e aprovou, sem medida compensatória, projeto de nova edificação neste
mesmo quarteirão, que ultrapassa em cerca de 21 metros a altimetria estabelecida.

O projeto em análise trata-se de edificação de uso residencial multifamiliar, de aproximadamente
6.100m² de área construída, localizada em  terreno que totalizam 1.140m².

2- ANÁLISE DA PROPOSTA

Conforme pode-se observar no projeto e nas foto-inserções apresentadas pelo requerente,
embora a edificação ultrapasse em seu ponto mais crítico em cerca de 19 metros a altimetria
estabelecida pelo Conselho para os lotes, que é de 14 metros, a edificação se mistura a paisagem
quando observada a partir dos bens protegidos do entorno, não se destacando ao fundo. Em
relação à Praça Floriano Peixoto, elemento polarizador deste Conjunto, segundo imagens
fornecidas pelo requerente, a edificação quase não é visível.

De acordo com o memorial descritivo, a proposta terá 7,00 metros de afastamento frontal
ajardinado com tratamento paisagístico, atendendo a diretriz do conselho que estabelece
afastamento frontal mínimo de 5 metros ajardinado para esta quadra, configurando uma área de
fruição pública. Ademais, está previsto no andar térreo duas lojas com fachada ativa.

O novo edifício se insere em uma quadra bastante horizontalizada, com edificações de dois
pavimentos, à exceção do lote ocupado pelo SESIMINAS que possui edificação voltada para a rua
Álvares Maciel com altimetria de aproximadamente 35 metros. Predomina-se na frente de quadra
do empreendimento, voltada para a avenida do Contorno, galpões sem afastamento frontal ou com
recuos utilizados como estacionamento ou fechado com grades.

A área de fruição pública proposta no empreendimento, conjugada com as lojas abertas para a rua,
são importantes como espaço de fruição e contemplação dos edifícios históricos localizados do
outro lado da avenida. Ademais, considerando-se que as edificações vizinhas tem potencial para
serem renovadas ou substituídas, o recuo frontal adotado no empreendimento tem o potencial de
induzir a formação de uma área de fruição pública contínua que pode permitir novas visadas do
bem tombado a partir do nível dos pedestres. Por fim, a diversificação dos usos, com inserção de
uso residencial e comércio aberto para a rua, pode aumentar o movimento e segurança local,
contribuindo para a visibilidade do bem tombado.
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3 – PARECER E VOTO

Considerando-se que a edificação proposta não causa impactos às visadas do bem protegido nem
se destaca como um elemento vertical no pano de fundo da visada da Praça Floriano Peixoto e
Batalhão de Polícia, e que a área de fruição pública prevista contribui para a qualificação da região
e indução de um modelo de ocupação favorável à visada e fruição dos bens tombados no entorno,
acompanho o parecer da DPCA pela aprovação do projeto com flexibilização da altimetria máxima
de 14 metros, sem aplicação de medida compensatória.

Ademais, acrescento as seguintes diretrizes:

1- Que sejam consideradas na área de fruição os elementos mínimos exigidos, a saber,
arborização de médio porte para sombreamento, bancos, iluminação de segundo nível e placa
informativa em relação ao caráter público;

2- Que, como condição para a flexibilização da altimetria, seja incorporada na área de fruição
pública elementos que configurem uma área mais adequada para estar público junto a calçada,
para além dos bancos no gramado. As áreas de fruição pública devem ampliar os espaços de uso
e permanência coletiva e possibilitar seu uso integrado ao espaço público. A integração física e
visual destes espaços com as calçadas e outros espaços públicos lindeiros devem nortear as
estratégias de desenhos para que o seu caráter público seja evidenciado. Recomendamos a
consulta ao E-Book de Área de Fruição Pública, acessível no site da Prefeitura. A nova proposta
pode ser avaliada pela DPCA, sem necessidade de voltar ao Conselho.

3- Que nos próximos processos nesta face de quadra analisados por este Conselho, seja colocado
como condição para a flexibilização de altimetria, caso entendido que não há impacto na
visibilidade dos bens protegidos, a incorporação de área de fruição pública que dê continuidade à
proposta no projeto em análise, de forma a configurar área contínua que potencialize a
visualização, no nível do pedestre, do Quartel, da praça e dos imóveis tombados do outro lado da
avenida.

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

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2022.

Izabel Dias de Oliveira Melo
Arquiteta-urbanista

Conselheira do CDPCM-BH
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