
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO REFERENTE À MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO PARA IMÓVEL 
SITUADO NA RUA PADRE MARINHO, Nº 195 (ZONA FISCAL 013, QUARTEIRÃO 010, LOTES 
0016Y, 018Y E 019A), BAIRRO SANTA EFIGÊNIA, PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO 
PRAÇA FLORIANO PEIXOTO E ADJACÊNCIAS. 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Em 13/04/2022 foi encaminhada à Diretoria, via procedimento de interface-SUREG, o ticket 

31.00177103/2022-80, referente à modificação com acréscimo para imóvel situado na Rua Padre 

Marinho, 195, Bairro Santa Efigênia, inserido no Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto e 

Adjacências, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-

BH - através da Deliberação nº 003/1994 com sua última atualização pela Deliberação nº 

053/2013, ampliando o perímetro do conjunto. 

 

Figura 01: Localização macro do terreno. Fonte: Google Map - Visualizador (https://www.google.com/maps) 
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Figura 02: Localização do quarteirão em que os lotes estão inseridos (destaque em laranja). Fonte: PBH - SIURBE 

 

Antes de procedermos à análise deste relatório, cabe descrever brevemente o registro histórico 

desse imóvel, no sentido de contextualizar todo processo. A aprovação inicial foi concedida pela 

Diretoria de Patrimônio em 25/08/2021 através da convocação 117/2021-3, processo nº 01-

036707-21-89, alvará na hora. A proposta atendia as principais diretrizes estabelecidas para o 

local, passando pela flexibilização da Diretoria apenas o afastamento de cinco metros do bem 

protegido em atendimento a Deliberação 093/2019 do Conselho. O projeto de nova edificação não 

cumpria esse parâmetro apenas no subsolo, não causando impacto nas edificações lindeiras.  

 

 

Figura 03: Localização do terreno no mapeamento (perímetro dos lotes em preto). Fonte: https://bhmap.pbh.gov.br/ 
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Várias tratativas ocorreram entre a DPCA, requerente e responsável técnico com o objetivo de 

minimizar o impacto da edificação, em especial da fachada dos fundos e a fachada lateral de 

acesso à vila lindeira. Esta vila possui várias edificações com processo de tombamento aberto, 

como podemos visualizar no mapeamento da Figura 03. 

Em 13/04/2022, novo material com proposta de modificação do projeto aprovado, foi enviado, via 

interface pelo BH Digital, para análise da DPCA. Neste processo, o requerente solicita a 

flexibilização da diretriz de altimetria de 27m, estabelecida para o local, contemplando o acréscimo 

de um pavimento na edificação e o volume da caixa d’água. Segundo ofício anexo, a modificação 

foi motivada pelo esgotamento do potencial construtivo total dos lotes, que não tinha sido 

alcançado na aprovação anterior e também para uma melhor solução no atendimento da reserva 

de incêndio e volume de uso de água necessário para edificação. 

Em resposta, a DPCA informou que o projeto deveria passar pela análise e deliberação do 

Conselho, se colocando à disposição para realizar atendimento com o interessado e responsável 

técnico para sanar possíveis dúvidas. 

Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico. 

 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

 

O imóvel situado à Rua Padre Marinho, 195, Bairro Santa Efigênia, está inserido no Perímetro do 

Conjunto Urbano Protegido Praça Floriano Peixoto e Adjacências. Neste sentido, ele deve atender 

às seguintes diretrizes especiais definidas pelo CDPCM-BH: 

1) Altimetria máxima para novas edificações de 27 metros; 

2) Implantar as novas edificações com mínimo de 5 metros arborizados no afastamento 

frontal; 

3) Tratamento das fachadas; 

4) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem protegido; 

5) Vedado o uso de empena cega na fachada posterior; 

6) Os vidros utilizados em fachadas e gradis devem respeitar o limite máximo de 14% 

(quatorze por cento) de índice de refletividade e serem incolores. 

 

3- O PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

O terreno conformado pelos lotes 016Y, 018Y E 019A, quarteirão 010, do Bairro Santa Efigênia 

possuem 1.000m² de área, com 30 metros de frente para a Rua Padre Marinho. Trata-se de 

edificação de uso misto, residencial e não residencial, que somam 5.022,07 m² de área bruta.  
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Figura 04: Destaque em verde, os lotes 016Y, 018Y e 019A, terrenos da proposta. Fonte: PBH - SIURBE 

 
                         

Figura 05: Implantação do empreendimento nos lotes. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 06: Planta subsolo (garagem). Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 07: Planta nível 02 – 2º Pavimento (garagem). Fonte: PBH - SIURBE 

DocuSign Envelope ID: 3A66EA85-D212-4A46-B979-60CC58C8893C

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/


O projeto apresenta garagem no subsolo e no segundo pavimento. As lojas comerciais 01 e 02 

estão localizadas no primeiro pavimento juntamente com o hall de entrada e a área comum 

residencial. A planta de implantação mostra que apenas o subsolo não atende o afastamento de 

cinco metros dos bens protegidos. Na proposta da fachada ativa, o afastamento frontal conta com 

mais de cinco metros de ajardinamento e as seguintes espécies descritas na planta de 

paisagismo: GRAMA AMENDOIM, AVE-DO-PARAÍSO, ARECA BAMBU e SAGU-DE-JARDIM. 

Para o quarto pavimento, a proposta de paisagismo para as jardineiras segue a seguinte 

especificação de espécies: GRAMA AMENDOIM, JIBÓIA-VERDE, AGAVE PALITO e PALMEIRA 

FENIX. Todas as unidades apresentam jardineiras em projeto e estão representadas nas imagens 

do empreendimento enviadas. 

 

 

                              

Figura 08: Planta 1º nível (lojas e área comum residencial). Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 09: Proposta de paisagismo para o afastamento frontal no térreo e para as jardineiras no quarto pavimento. 

Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 10: Planta do 3º nível (área privativa 01). Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

Figura 11: Planta do 4º nível (área privativa 02). Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 12: Planta do 5º nível (tipo 01). Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 13: Planta do 6º nível (tipo 02). Fonte: PBH - SIURBE 

DocuSign Envelope ID: 3A66EA85-D212-4A46-B979-60CC58C8893C

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/


 

Figura 14: Planta do 7º nível (tipo 03). Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 15: Planta do 8º nível (tipo 04). Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 16: Planta do 9º nível (cobertura linear). Fonte: PBH - SIURBE

 

Figura 17: Planta do 10º nível (cobertura linear superior). Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 18: Planta barrilete e caixa d’água. Fonte: PBH - SIURBE 

A seguir, cortes do empreendimento com destaque dos pontos onde a altimetria ultrapassa o 

limite permitido, em cerca de seis metros no ponto mais crítico. Com relação ao projeto aprovado 

anteriormente, a proposta contempla o acréscimo de um pavimento e o volume da caixa d’água. 

De acordo com o responsável técnico, a nova proposta de projeto procurou deixar os terraços 

descobertos voltados para a fachada posterior, lindeira a vila, acreditando que o acréscimo não 

teria impacto significativo em relação à volumetria aprovada anteriormente. 

 

Figura 19: Corte 01, em destaque o ponto da edificação que ultrapassa a altimetria permitida. Fonte: PBH - SIURBE 
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 Figura 20: Corte 02, em destaque o ponto da edificação que ultrapassa a altimetria permitida. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Segundo especificações dos materiais, mantidas conforme o projeto aprovado anteriormente, a 

proposta das fachadas apresenta esquadrias (janelas, portas, guarda corpo e portão) em alumínio 

com acabamento na cor preto fosco. O vidro utilizado será temperado incolor e refletividade 

inferior a 14%. Com relação aos materiais de acabamentos das fachadas, foram propostos 

porcelanato Portobelo (dansk cement), elementos vazados de concreto, tipo veneziana (cobogó 

gulobov) e brises em chapa cortada a laser com acabamento tipo aço corten. Pinturas e texturas 

nas cores cinza urbano, sempre nova caramelo e sempre nova cinza da Suvinil. Como 

mencionado anteriormente, as fachadas apresentam jardineiras, que poderão ser vistas nas 

imagens de inserção da edificação no contexto de seu entorno imediato. 
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Figura 21: Fachada frontal com especificação dos materiais utilizados. Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 22: Fachada lateral esquerda com especificação dos materiais utilizados (escala 1/75). Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 23: Fachada posterior com especificação dos materiais utilizados (escala 1/75). Fonte: PBH - SIURBE 

 

Figura 24: Fachada lateral direita com especificação dos materiais utilizados (escala 1/75). Fonte: PBH - SIURBE 

 

No material enviado, foi apresentada uma vista aérea, com os lotes e entorno imediato do 

empreendimento, alegando que já existem edificações com altimetria superior na mesma quadra e 

em quadras vizinhas em relação à apresentada pelo presente projeto. Segue imagem para 

conhecimento. 
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Figura 25: Edificação proposta e seu entorno imediato. Fonte: PBH - SIURBE 

Com o objetivo de analisar os impactos causados pela implantação da edificação no Conjunto 

Urbano Praça Floriano Peixoto e Adjacências e sua integração com o entorno, em especial com a 

vila lindeira, foram solicitadas fotos inserções de pontos relevantes da região. 

 

 

Figura 26: Mapa das fotos inserções enviadas pelo requerente. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 27 e 28: Vista 01 da Rua Padre Marinho atual e a mesma imagem com a edificação proposta.  
Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

Figura 29 e 30: Vista 02 da esquina da Rua Padre Marinho com a Rua Manaus atual e a mesma imagem com a 
edificação proposta. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

Figura 31 e 32: Vista 03, do outro lado da Rua Padre Marinho, em frente aos lotes, imagem atual e a mesma imagem 
com a edificação inserida nos lotes. Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 33 e 34: Vista 04, imagem atual da Rua Padre Marinho, no acesso à vila e mesma imagem com a edificação 
inserida. Fonte: PBH - SIURBE 

 

 
 
 

 

Figura 35 e 36: Vista 05, imagem atual, do acesso, dentro da vila e a mesma imagem dentro da vila, com a proposta 
inserida. Fonte: PBH - SIURBE 

DocuSign Envelope ID: 3A66EA85-D212-4A46-B979-60CC58C8893C

https://siurbe.pbh.gov.br/#/
https://siurbe.pbh.gov.br/#/


 fl. 19 de 23 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

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

 
 

Figura 37 e 38: Vista 06, imagem atual do interior da vila e a mesma imagem com o empreendimento proposto inserido.  
Fonte: PBH - SIURBE 

 
 

 

Figura 39 e 40: Vista 07, imagem aérea da vila atualmente e a mesma imagem com a edificação inserida. 
Fonte: PBH - SIURBE 

 
 

  

Figura 41 e 42: Vista 08, imagem aérea atual do entorno imediato e a mesma imagem com a proposta inserida. 
 Fonte: PBH - SIURBE 
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4- ANÁLISE DO PROJETO 

 
O projeto arquitetônico não atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o 

local: 

1) Limite altimétrico: A edificação ultrapassa a altimetria de 27 metros, prevista pelo CDPCM-

BH em aproximadamente 6 metros no ponto mais crítico; 

2) Adotar afastamento mínimo de 5 metros em relação ao bem protegido: essa diretriz não é 

atendida apenas no subsolo, não causando impacto ao bem protegido. Esse parâmetro 

chegou a ser aprovado anteriormente pela DPCA, em atendimento a Deliberação 093/2019 do 

Conselho. 

 

O projeto arquitetônico atende aos seguintes parâmetros definidos pelo CDPCM-BH para o local: 

1) Tratamento das fachadas; 

2) Implantar as novas edificações com mínimo de 5 metros arborizados no afastamento 

frontal; 

3) Vedado o uso de empena cega na fachada posterior; 

4) Refletividade dos vidros: vidros incolores, com refletividade inferior a 14%. 

 

Mesmo atendendo a altimetria, todo o processo de desenvolvimento do projeto de nova edificação 

aprovado anteriormente, foi acompanhado junto à equipe técnica da DPCA, com o principal 

objetivo de compatibilizar a preservação do patrimônio e minimizar o impacto da implantação do 

empreendimento no conjunto urbano e nos imóveis lindeiros protegidos. Foram realizados muitos 

atendimentos técnicos, nos quais o proprietário e responsável técnico se prontificaram a buscar 

soluções e ajustes no projeto para a sua melhor relação com o espaço público e edificações da 

vila. As fachadas, em especial a posterior, painel de fundo da vila, receberam especificação 

detalhada de acabamentos buscando maior harmonia em relação aos bens protegidos e melhor 

ambiência local e do entorno imediato. Elas se apresentam escalonadas, à medida que a 

altimetria avança. 

 

O tratamento da fachada lateral direita, no acesso à vila, também foi bastante discutido. Na 

oportunidade, a Diretoria solicitou propostas para a parede de divisa, buscando minimizar o 

impacto da nova edificação. Segundo os responsáveis pelo empreendimento, foi realizada 

consulta aos moradores da vila, que negaram a proposta de uma obra de arte urbana ou jardim 

vertical para o local, alegando dificuldades posteriores na manutenção. 

 

Foram propostas, também, jardineiras em todos os pavimentos da edificação. A presença da 

vegetação integra o tratamento das fachadas, como importante elemento, que contribui para 
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suavizar os revestimentos utilizados e os possíveis impactos adicionais causados pelo 

empreendimento, trazendo o componente natural à arquitetura residencial. A aprovação anterior 

mencionou que o empreendimento era responsável por estabelecer em convenção de condomínio, 

a responsabilidade de todos os condôminos na manutenção dos jardins, comuns e privados, tal 

qual apresentados em projeto. 

 

Com relação à altimetria, a porção da edificação onde ela é ultrapassada, encontra-se afastada da 

fachada posterior, lindeira à vila protegida. Neste ponto, o projeto privilegia terraços descobertos, 

sendo o acréscimo pouco visível aos moradores dos imóveis protegidos. Portanto, no que se 

refere à modificação da edificação, a proposta não causa impactos adicionais na paisagem do 

Conjunto e seu entorno imediato. 

 

  

Figura 43 e 44: Na primeira imagem, o projeto de nova edificação aprovado. Na segunda imagem,a proposta de 
acréscimo de um pavimento e volume caixa d’água.  Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

  

Figura 45 e 46: Na primeira imagem projeto de nova edificação aprovado. Na segunda imagem,a proposta de acréscimo 
de um pavimento e volume caixa d’água.  Fonte: PBH - SIURBE 
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Figura 47 e 48: Na primeira imagem projeto de nova edificação aprovado. Na segunda imagem,a proposta de acréscimo 
de um pavimento e volume caixa d’água.  Fonte: PBH - SIURBE 

 

 

 

Figura 49 e 50: Na primeira imagem projeto de nova edificação aprovado. Na segunda imagem,a proposta de acréscimo 
de um pavimento e volume caixa d’água.  Fonte: PBH - SIURBE 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, a Diretoria considera o projeto passível de aprovação, não cabendo aplicação 

de medida compensatória, uma vez que a solução arquitetônica proposta não implica em impactos 

adicionais ao Conjunto Urbano, apesar de não atender a diretriz de altimetria prevista pelo 

CDPCM-BH. 

 

Recomendamos que as propostas paisagísticas das áreas comuns e jardineiras das unidades, 

apresentadas no projeto e nas imagens, sejam garantidas na implantação e incorporação do 

empreendimento. Que a presença da vegetação seja realmente um elemento de intervenção e 
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tratamento das fachadas, agindo em harmonia e destaque, suavizando e amenizando a 

implantação da edificação.  

 

Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico e a documentação 

protocolizada nesta Diretoria para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH. 

 

 

 

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

Érica Mendonça Pereira 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA 
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