
 fl. 1 de 17 
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 

RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO NA RUA PADRE 
MARINHO, 50 – SANTA EFIGÊNIA (13ª. SEÇÃO URBANA; QUARTEIRÃO 015; LOTES 003A E 
004A), INSERIDO NO CONJUNTO URBANO PRAÇA FLORIANO PEIXOTO. 

 

1- Considerações iniciais 

 

Em agosto de 2021 com complementações em setembro e outubro foi encaminhado via e-mail 

do protocolo online projeto de nova edificação para a rua Padre Marinho, 50 – Santa Efigênia. O 

protocolo foi aberto sob número 0322/2021. Este lote encontra-se inserido no Conjunto Urbano 

Praça Floriano Peixoto. 

O projeto protocolizado ultrapassa a diretriz altimétrica estabelecida pelo Conselho para a área 

bem como não atende ao afastamento frontal ajardinado definido como diretriz pelo Conselho. 

Desta forma, faz-se necessária a análise e deliberação do CDPCM-BH. 

A quadra em que se inserem os lotes está sujeita a uma altimetria de 14 metros. Trata-se de 

uma quadra bastante horizontalizada, com edificações de dois pavimentos à exceção do lote ocu-

pado pelo SESIMINAS que possui edificação voltada para a rua Álvares Maciel com altimetria de 

cerca de 35 metros. Os lotes objeto do presente projeto são ocupados por uma edificação resi-

dencial de um pavimento. 

 

Mapeamento cultural da área com a demarcação do lote em análise em vermelho. As edificações 
sinalizadas em amarelo são protegidas por Registro Documental solicitado, as em verde Registro 

Documental entregue. Em preto os imóveis tombados e em cinza os imóveis com processo de tombamento 
aberto 

2- Análise da proposta 

 

O projeto ora em análise trata-se de edificação uso residencial multifamiliar com previsão de 

construção de cerca de 4.500 m2 assim distribuídos: 
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 - 1º nível: 2º subsolo: vagas de garagem; 

 - 2º nível: 1º subsolo: vagas de garagem; 

 - 3º nível: térreo: vagas de garagem e acesso; 

 - 4º nível: pilotis: lazer e dois apartamentos; 

 - 5º nível: quatro apartamentos (com área privativa); 

 - 6º a 11º nível: quatro apartamentos tipo; 

 - 12º nível: 1º duplex: quatro apartamentos; 

 - 13º nível: 2º duplex: cobertura dos apartamentos no nível inferior; 

  - cobertura: caixa d´água 

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

te, a edificação proposta ultrapassa cerca de 21,00 metros a altimetria estabelecida pelo Conselho 

para os lotes que é de 14 metros. 

De acordo com memorial descritivo, a proposta terá 10,07 metros de afastamento ajardi-

nado com tratamento paisagístico. Cabe aqui destacar que o Conselho estabelece um afastamen-

to frontal mínimo de 5 metros ajardinado para esta quadra. O projeto atende este afastamento no 

nível térreo e pilotis. No restante dos níveis superiores, a edificação avança sobre o afastamento, 

preservando apenas 4,00 metros de afastamento inteiramente livre, conforme pode-se observar 

no corte BB a seguir: 

 

Corte BB que demonstra a edificação em sua parte frontal demarcada em verde o trecho da edificação que 
não atende ao afastamento frontal de 5 metros nos níveis superiores ao térreo e pilotis. 

 

A DPCA entende que o atendimento ao afastamento frontal é passível de flexibilização 

uma vez que a área livre juntamente com a calçada forma um grande largo. Há que se destacar 
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que a proposta de não cumprimento do atendimento do afastamento frontal foi entendida como 

passível de flexibilização uma vez que não há previsão de fechamento/ implantação de gradil nes-

te amplo afastamento frontal. 

Conforme material apresentado, as fachadas serão revestidas em textura acrílica com to-

nalidades neutras, contrapondo com um amarelo ovo. A caixilharia será em alumínio branco e 

vidraçaria com índice de reflexão de 11%. Na fachada frontal é previsto pórtico revestido em grani-

to natural ou porcelanato cor concreto. 

 

Vista geral da quadra 

 

Vista geral da quadra com a foto inserção da edificação 
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Imagem da edificação lindeira ao imóvel 

 

Foto inserção da edificação proposta e edificação lindeira - SESIMINAS 
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Foto da rua Padre Marinho com o lote em que se propõe a edificação 

 

Foto inserção da edificação proposta 
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Foto das esquinas da Rua Manaus com Padre Marinho 
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Foto inserção da edificação proposta 
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Vista da rua Manaus 

 

Foto inserção da edificação proposta 
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Vista aérea do entorno 

 

Foto inserção da edificação proposta 
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Foto da Avenida do Contorno, esquina com rua Niquelina.  

 

Foto inserção da edificação proposta 
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Foto da Praça Floriano Peixoto. Aos fundos, Batalhão de Polícia.  

 

Foto inserção da edificação proposta. A partir desta imagem podemos perceber que a edificação não 
aparece como um elemento vertical em destaque como pano de fundo da Praça/Batalhão 
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Foto da Praça Floriano Peixoto. Aos fundos, Batalhão de Polícia – sem massa arbórea 

 

Foto inserção da edificação proposta – sem a massa árborea. A partir desta imagem podemos perceber que 
a edificação não aparece como um elemento vertical em destaque como pano de fundo da Praça/Batalhão 
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Foto da Rua Manaus esquina com rua Padre Marinho.  

 

 

Foto inserção da edificação proposta 
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Foto da Avenida do Contorno esquina com Álvares Maciel.  

 

Foto inserção da edificação proposta 
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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 16 metros foi, princi-

palmente, para preservar a visada da Praça Floriano Peixoto, evitando-se que uma eventual edifi-

cação instalada nesta quadra aparecesse e se destacasse como um elemento vertical no pano de 

fundo da Praça e do Batalhão.  

 

Corte esquemático em que pode se visualizar o trecho em cinza que ultrapassa a altimetria. 

 

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 21,0 metros a altimetria 

estabelecida pelo Conselho para os lotes, que é de 16 metros, a edificação se mistura a paisagem 

quando observada a partir dos bens protegidos do entorno.  

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

fornecidas pelo requerente, a edificação quase não é visível.  

Embora seja um novo elemento vertical na quadra e percebido nesta quadra, entendemos que 

a proximidade com a edificação do Sesiminas faz com que o prédio se misture, em algumas visa-

das, à paisagem, não causando grandes impactos visuais no restante do Conjunto.  

 

3- Considerações finais 

 

O projeto ultrapassa a altimetria estabelecida pelo Conselho para área em cerca de 21 metros, 

além disso, parte da edificação avança sobre o afastamento frontal de 5 metros exigido pelo 

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

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

edificação constante na quadra e a edificações lindeiras. 
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 Tendo em vista que, conforme foto inserções apresentadas, 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, a DPCA entende tal proposta é 

passível de aprovação sem aplicação de medida compensatória. 

Caso o Conselho decida pela aprovação do projeto e entenda ser necessária a cobrança de 

medida compensatória, o valor a ser pago ficará em torno de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta 

mil reais), valor esse que deverá ser recalculado no momento do cumprimento da 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, 29 de dezembro de 2021. 

 

 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta  

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

 


