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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO  A SE SITUAR NA 
AVENIDA DO CONTORNO, 3418 / 3424 – SANTA EFIGÊNIA (13ª. SEÇÃO URBANA; 
QUARTEIRÃO 015; LOTES 015 E 008Y), INSERIDO NO CONJUNTO URBANO PRAÇA 
FLORIANO PEIXOTO E ADJACÊNCIAS 

 

1- Considerações iniciais 

  Em 20/07/2022 foi encaminhado via e-mail do protocolo online projeto de nova 

edificação para a Avenida do Contorno, 3418/ 3424 – Santa Efigênia. O protocolo foi 

aberto sob o número 0270/2022. Estes lotes encontram-se inserido 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. Esta altimetria foi definida buscando-se preservar as 

visadas do Quartel e da Praça Floriano Peixoto. Trata-se de 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.  

  Em reunião extraordinária 19 de janeiro de 2022, o Conselho analisou e aprovou, 

através da Deliberação n167004/2022, abaixo, projeto de nova edificação a se situar neste 

mesmo quarteirão. O projeto apresentado ultrapassava em cerca de 21 metros a altimetria 

estabelecida para o lote, que também era de 14 metros. 

 
Deliberação n.º 004/2022 - Análise e deliberação sobre projeto de nova 
edificação para imóvel situado na Rua Padre Marinho, 50 (lotes 003A / 004A, 
quarteirão 015, 13ª seção urbana), pertencente ao Conjunto Urbano Praça 
Floriano Peixoto e Adjacências. Relatoria: Raquel Andrade Ducha. 
  
- Deliberou pela aprovação do Parecer da Conselheira Relatora, que aprova o 
projeto apresentado sem a cobrança de medida compensatória. 

 
 

  A equipe da DPCA realizou algumas reuniões com o RT de forma a entender melhor 

o projeto e discutir a proposta de forma que ela melhor se inserisse no Conjunto Urbano 

protegido. 
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Mapeamento cultural da área com a demarcação dos lotes em análise em vermelho Em verde, o lote que 
teve o projeto aprovado através da Deliberação nº004/2022. As edificações sinalizadas em amarelo são 

protegidas por Registro Documental solicitado, as em verde Registro Documental entregue. As edificações 
em preto os imóveis tombados e em cinza os imóveis com processo de tombamento aberto 

 
 

2- Análise da proposta 

 

  O projeto em análise trata-se de edificação uso residencial multifamiliar. A área do 

terreno soma 1.140m² e o projeto possui aproximadamente 6.100m² de área construída, 

assim distribuída: 

- 1º nível: 1º subsolo: vagas de garagem; 

- 2º nível: Um térreo com duas grandes lojas, portaria e lazer; 

- 3º nível: vagas de garagem; 

- 4º a 9º nível: seis pavimentos residenciais com unidades de um e dois quartos; 

- 10º nível: Um pavimento com coberturas lineares e lofts com pé direito duplo; 

- 11º nível: Um pavimento com terraço descoberto de uso comum no último nível. 

 

  Conforme pode-se observar nos cortes apresentados no material fornecido pelo 

requerente, a edificação proposta ultrapassa cerca de 19,00 metros a altimetria 

estabelecida pelo Conselho para os lotes que é de 14 metros. 

  De acordo com 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.  
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Corte AA que demonstra o trecho da edificação que ultrapassará a altimetria estabelecida pelo Conselho.  

 

 

  Conforme relatado no material apresentado, as fachadas serão revestidas com 

“cores sóbrias e discretas em variações de cinza, contrapondo com um porcelanato 

amadeirado. Os panos da fachada terão a textura em tom grafite. As esquadrias serão em 

alumínio cinza e vidraçaria incolor com índice de reflexão de no máximo 11%. “ 

  A edificação terá varandas que possibilitarão uma leitura de cheios e vazios na 

edificação, em contraponto com fachadas muito uniformes. É previsto também um 

escalonamento da fachada em relação à praça. 
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Vista do canteiro central da avenida do Contorno, em frente à rua Tenente Garro. Imagem sem o prédio 

 

  

 Foto inserção do empreendimento. Vista do canteiro central da avenida  Contorno, em frente à rua Tenente Garro.  
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                                            Foto inserção da edificação proposta  

 

 

Foto inserção da edificação proposta  



 fl. 6 de 13 

Rua Professor Estevão Pinto, 601 - Serra – CEP: 30.220-060 
Belo Horizonte – MG 

Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

 

Vista na Avenida do Contorno. Fachada frontal da edificação presente no lote de intervenção 

 

Vista na Avenida do Contorno. Foto inserção da edificação proposta 
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Foto da vista do canteiro central da Avenida do Contorno ao lado do batalhão da PMMG 

 

Foto inserção da edificação proposta. Foto da vista do canteiro central da Avenida do Contorno ao lado do 

batalhão da PMMG.  
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Vista esquina da rua Tenente Garro com a avenida do Contorno 

 

Foto inserção da edificação proposta 



 fl. 9 de 13 

Rua Professor Estevão Pinto, 601 - Serra – CEP: 30.220-060 
Belo Horizonte – MG 

Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

 

 

Vista lateral da Praça Floriano Peixoto 

 

Foto inserção da edificação proposta a partir da vista lateral da Praça Floriano Peixoto 
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Foto da Avenida do Contorno, esquina com a Rua Domingos Vieira.  

  

Foto inserção da edificação proposta a partir da foto da Avenida do Contorno, esquina com a Rua Domingos 

Vieira. 
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Foto da Praça Floriano Peixoto. 

 

Foto inserção da edificação proposta a partir da Praça Floriano Peixoto. 
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1- Estudos de visibilidade e impacto 

 

2 - Estudos de visibilidade e impacto 

 

3 - Estudos de visibilidade e impacto 

 

4 - Estudos de visibilidade e impacto 

 

                                                5 - Estudos de visibilidade e impacto 

 
                                                6 - Estudos de visibilidade e impacto 

 

 

  A DPCA realizou alguns atendimentos com o RT do projeto e solicitou várias foto-

inserções da edificação em relação ao entorno para avaliar um possível impacto da 

edificação na paisagem, posto que o estabelecimento pelo Conselho da altimetria da 

quadra como 14 metros foi, principalmente, para preservar a visada da Praça Floriano 
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Peixoto, evitando-se que uma eventual edificação instalada nesta quadra aparecesse e se 

destacasse como um elemento vertical no pano de fundo da Praça e do Batalhão.  

  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 17 

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, não criando um marco na paisagem. 

  Em relação à Praça Floriano Peixoto, elemento polarizador deste Conjunto, segundo 

imagens fornecidas pelo requerente, a edificação quase não é visível.  

 

3- Considerações finais 

 

  O projeto ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho para área em cerca de 

17 metros. Embora a quadra em que se propõe a edificação seja bastante horizontalizada, 

a edificação mistura-se à paisagem em várias visadas apresentadas pelo requerente. 

  Desta forma, entendemos 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. Assim, a DPCA entende a proposta 

apresentada é passível de aprovação sem aplicação de medida compensatória. 

  Frente ao exposto, encaminhamos para análise e deliberação deste Conselho 

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

 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta  

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 
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