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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE NOVA EDIFICAÇÃO EM 
LOTE DE IMÓVEL COM PROCESSO DE TOMBAMENTO ABERTO SITUADO NA RUA 
PROFESSOR JOSÉ VIEIRA MENDONÇA, 3011 (SEÇÃO URBANA 278; QUARTEIRÃO 001; 
LOTE 001) – ENGENHO NOGUEIRA – ANTIGO PRÉDIO DA USIMINAS – HOSPITAL 
LIBERTAS 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 28 de abril de 2022 foi encaminhado para análise da Diretoria de Patrimônio Cultural e 

Arquivo Público/DPCA, através do protocolo online, proposta de nova edificação a se implantar 

em lote com imóvel protegido por processo de tombamento aberto situado na Rua Professor José 

Vieira de Mendonça, 3011 – Engenho Nogueira.  

Trata-se de edificação que surge como coadjuvante em visadas da edificação protegida, en-

tendendo a DPCA ser necessária a análise do Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH.  

 

2- HISTÓRICO 

 

Em reunião ordinária do Conselho realizada no dia 16 de dezembro de 2019 foi aberto o 

processo de tombamento do imóvel situado na rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011 – 

Engenho Nogueira, através da Deliberação nº105/2020, a saber: 

 
Deliberação n.º 105/2020 
Análise e deliberação sobre abertura de processo de tombamento para imóvel da Usiminas, 
situado na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011. 
- Deliberou pela aprovação da abertura do processo de tombamento para o bem em ques-
tão, abrangendo todo o lote, de índice cadastral 278001 001 001X, composto pelo prédio 
principal do Escritório Parque da Usiminas, o jardim de Burle Marx, localizado na frente do 
prédio, os afastamentos laterais e posteriores, com sua área verde, bem como a escultura 
da artista plástica Tomie Ohtake situada no canteiro central localizado em frente ao prédio 
da Usiminas. 

 

Posteriormente, foi noticiado que a área, incluindo o imóvel, havia sido adquirida pela 

Fundação São Francisco Xavier/FSFX, uma entidade beneficente de assistência social, com o 

objetivo de ali instalar um hospital de grande porte. 

Em 25 de janeiro de 2021, a DPCA fez vistoria ao imóvel e desde então vem realizando 

atendimentos técnicos com a arquiteta responsável pelo projeto e os responsáveis pelo hospital 

no intuito de compatibilizar as diretrizes de proteção com as demandas do empreendimento. 

Desde a primeira reunião realizada, os responsáveis pelo empreendimento se mostraram 

interessados em preservar a edificação bem como elaborar um projeto que atendesse, também, 

às diretrizes de preservação do patrimônio. 

 Em agosto de 2021, a DPCA, através da interface requerimento SIATU 2021R02810 
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analisou e aprovou o projeto de adaptação de alguns andares da edificação com processo de 

tombamento para a implantação do hospital.  

 

3- SOBRE A EDIFICAÇÃO PROTEGIDA 

O edifício sede Parque Usiminas foi projetado em 1975 pelos arquitetos Raphael Hardy Filho, 

Istvan Farkasvolgyi e Alvaro Hardy e teve sua obra concluída em 1980. Possui características da 

arquitetura moderna e do brutalismo paulista, com composição que garante grande harmonia 

entre os elementos de concreto aparente e pano de vidro na fachada frontal e posterior.  

 

 

Seguindo o conceito de escritório-parque, o edifício abraça o verde ao seu redor e, por conta 

do posicionamento da edificação no terreno, o usuário é obrigado a percorrer grande parte da 

esplanada para acessar o prédio, que se encontra em nível superior ao da rua. O jardim frontal 

tem a assinatura de Burle Marx. Internamente, a edificação tem seus pavimentos tipo em forma de 

“H” em vãos livres, com a circulação vertical e sanitários distribuídas em dois pontos centrais da 

planta, possibilitando grande flexibilidade de ocupação do espaço.  

 

Imagem do complexo da Usiminas - Fonte: https://revistaprojeto.com.br <acesso em outubro de 2020> 
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Microfilme do pavimento tipo – fonte: APCBH 
 

 

 

Vista geral da edificação - Fonte: 
http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/farkas

volgyi-arquitetura_/sede-usiminas/851 

Jardim de Burle Marx - Fonte: 
http://arquitetura1204.blogspot.com/2015/04/por-

dentro-da-usiminas-bh.html 
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Composição da fachada frontal em concreto e vidro - 
Fonte:.http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projet

o/farkasvolgyi-arquitetura_/sede-usiminas/851 
 

Vista da fachada lateral - 
Fonte:.http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projet

o/farkasvolgyi-arquitetura_/sede-usiminas/851 

 

 

Vista interna – átrio - Fonte: 
http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/farkas

volgyi-arquitetura_/sede-usiminas/851 
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4- DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta do Hospital Libertas prevê que este seja um hospital geral de alta complexidade, 

com mais de 50 especialidades médicas, pronto socorro 24 horas, CTI, bloco cirúrgico, internação 

e tratamento oncológico.  

O plano de ocupação foi dividido em duas fases: 

 1ª fase: adequação/adaptação de alguns andares do prédio principal e do bloco 4, 

onde está prevista a central de utilidades – esta fase foi aprovada pela DPCA em 

agosto de 2021 e já se encontra em fase de implantação. 

 2ª fase: ocupação dos restantes dos pavimentos do edifício principal e instalação de 

prédio novo. 

Ao final das obras, o projeto prevê 300 leitos de internação e 50 de terapia intensiva, sendo 

importante também destacar que este é o primeiro hospital de grande porte proposto para a região 

da Pampulha. 

O projeto apresentado é resultado de vários estudos de forma e dimensões que buscaram 

compatibilizar a preservação do patrimônio à um novo uso da edificação, entendendo ainda, que 

esta proposta deveria se adequar à legislação urbanística, normas sanitárias e de prevenção e 

combate a incêndio. 

Desde a primeira reunião realizada entre a DPCA, RTs e representantes do hospital, foi 

informado que, além da ocupação do edifício como um todo, seria necessária a construção de 

outro bloco, para atender integralmente às demandas do hospital.  

Como diretrizes de projeto, a DPCA estabeleceu que a nova edificação deveria se inserir 

harmonicamente à edificação principal, sendo necessário preservar, também, o volume do 

auditório que, após vistorias, consultas a microfilmes e estudos verificou-se ter sido construído na 

mesma época da edificação principal. O jardim de Burle Marx deveria ser mantido, assim como a 

mata aos fundos.  

Assim, o “espaço disponível” para uma nova edificação ficou bastante restrito e a proposta 

partiu então de um novo volume, a se implantar na lateral da edificação principal, acima do volume 

do auditório, avançando uma pequena parte, em balanço, sobre o jardim. 
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Vista do auditório a partir do prédio principal – Fonte DPCA 

 

 

Vista geral do jardim de Burle Marx a partir do último pavimento do prédio principal – Fonte DPCA 
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Planta de implantação – material fornecido pelo requerente 

 

A edificação proposta possui menor volumetria, menor altura e se referencia à edificação 

principal, mantendo sua forma geométrica e proporções. Distribuída em quatro pavimentos, 

abrigará serviços de radioterapia, medicina nuclear, quimioterapia, fisioterapia, medicina 

hiperbárica, farmácia, vacinas, vestiários, métodos gráficos, além de área administrativa, 

telemedicina e centro de pesquisas. 

 

Estudo volumétrico – material fornecido pelo requerente 
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A dimensão do prédio proposto acompanha a largura do auditório. A edificação avança em  

balanço sobre uma parte do jardim de Burle Marx, criando um mirante, ao mesmo tempo que cria 

vazios para preservar arvores existentes, entre elas, um Pau Brasil.  

 

 

Foto inserção – material fornecido pelo requerente 

 

O anexo do auditório é preservado manterá seu uso. Ele é emoldurado pela nova 

edificação, que o recobre, com certo afastamento, criando um vazio/vão. Conforme memorial 

descritivo: “a materialização projetada nesse vão (metal escovado escuro) permite uma sensação 

de amplitude do vazio ao observador, esse contraste realçando a edificação.” 

 

 

Foto inserção do bloco do auditório e do novo edifício por cima deste – material fornecido pelo requerente 

 

O novo prédio faz referência também ao Edifício Sede ao se utilizar da solução de balanço 
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da estrutura, assim explicado no memorial descritivo: “O prédio existente cria sua identidade 

arquitetônica no estrutural icônico onde todos os pavimentos superiores do térreo estão no 

gigante balanço criando o dramatismo formal e espaço “vazio” que deixa a vista “fluir” para trás. 

Essa mesma ideia era interpretada no novo Bloco B que também está com balanço formal e 

funcional criando o diálogo com o prédio antigo. Os dois “voam” criando o “link” ideológico com o 

prédio brutalista, monumental de estrutura significativa da escola paulista.”  

Ainda de acordo com o memorial descritivo “O Bloco B captura todas essas essências 

desses “efeitos icônicos”, com uma interessante diferença – uso do vidro e, vez de concreto. A 

transparência e a leveza aqui no Bloco B estão levadas até o extremo positivo deixando a 

natureza junto com a antiga sede de USIMINAS a “respirar”. “ 

O prédio proposto será todo revestido de vidro. Conforme memorial “sendo fachada dupla 

de vidro com objetivo de refletir a natureza e criar o efeito da “profundidade”, e “diluir” no espaço, 

natureza. Assim a materialização do prédio “suaviza” a forma do prédio que junto com o estilo 

minimalista da forma do Bloco B deixa a arquitetura mais silenciosa, mais contextualizada.” 

 

 

Imagem de edificação com o efeito que se pretende o projeto – material fornecido pelo requerente 

 

De acordo com o projeto, a transparência e a leveza do novo bloco, representado pela 

estrutura de aço e uso de pele de vidro da fachada são levadas até o “extremo”, deixando a 

natureza fluir no espaço e valorizando o prédio existente. “Para dar esta sensação de mimetização 

foi projetada uma fachada de vidro duplo que dá o efeito de camuflagem do prédio, 

desmaterializando-o.(...). As duas fachadas (interna e externa) com vidros transparente com a 

distância de 1,2 permitem o efeito de profundidade que suaviza e dilui a forma do prédio. Sendo 
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esse o efeito desejado nesse conceito.”  

Conforme memorial descritivo, esta solução de fachada tem função também importante 

para o conforto térmico, dando qualidade ambiental e itens de sustentabilidade ao projeto. O 

espaço entre os dois vidros é um colchão de ar onde corre o ar frio esfriando a edificação e 

aumentando a ventilação para dentro das janelas. 

A nova edificação também faz referência ao prédio principal prevendo um recuo da 

edificação em relação ao seu pórtico/moldura. 

 

 

Imagem do bloco novo em primeiro plano e o existente e o pórtico/moldura dos dois – material fornecido 

pelo requerente 

 

 O material encaminhado pelo requerente esclarece a utilização de estrutura metálica na 

nova edificação por três razões: histórica - para evidenciar as diferentes épocas e estilos 

arquitetônicos das edificações; tecnologia pela possibilidade da estrutura em aço permitir vencer 

grandes vãos e balanços e ao mesmo tempo ser uma estrutura “leve” e a terceira razão é para 

fazer uma homenagem à Usiminas, empresa do setor siderúrgico e antiga ocupante do imóvel. A 

Usiminas é a empresa instituidora da FSFX nas áreas de educação e saúde. 

  A parte do bloco voltada para o atendimento oncológico é instalada na parte posterior do 

bloco terá solução de estrutura interna diferenciada da parte frontal posto que os equipamentos de 

diagnóstico e tratamento oncológicos necessitam ser implantados em salas de concreto, para 
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conter a radiação. Externamente, este trecho da edificação seguirá como o restante da proposta, 

com fechamento em vidro. 

 

 

Foto inserção a partir dos fundos da edificação com detalhe para a área oncológica – material fornecido 
pelo requerente 

 

 É previsto na cobertura desta edificação, na parte posterior, um heliponto, recuado do 

plano da fachada e que, segundo as imagens apresentadas, não será muito visível do nível térreo 

da esplanada da edificação, local onde haverá um maior fluxo de pessoas.  

 

Foto inserção com a vista do heliponto e detalhe da passarela de comunicação entre os blocos – material 
fornecido pelo requerente 
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A comunicação entre os dois prédios será feita através de passarela, que ligará o quarto 

pavimento da nova edificação ao prédio antigo. Neste ponto, o grande adro da edificação principal 

será “rasgado” pela passarela. Em relação à planta de implantação, a passarela ficará em uma 

diagonal, preservando o acesso direto e visada do auditório. 

 

 

 

Planta de situação com indicação da 
localização da rampa em relação aos prédios 

– material fornecido pelo requerente 

Foto inserção da passarela no adro – material fornecido 
pelo requerente 
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Foto inserção da passarela– material fornecido pelo requerente 

 

 Para atender a normas do Corpo de Bombeiros, são prevista saídas de emergências, 

através de escadas nas laterais da edificação. 

 

 

Foto inserção da escada de emergência – material fornecido pelo requerente 
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Corte longitudinal que demonstra a conexão da passsarela com os dois prédios – material fornecido pelo 
requerente 

5- INSERÇÃO NO ENTORNO  

 

Durante as reuniões realizadas entre a DPCA e a equipe responsável pelo projeto, foram 

solicitadas várias foto inserções da edificação, a fim de avaliar o impacto na paisagem e em 

relação ao bem protegido. Algumas encontram-se abaixo copiadas mas há uma grande variedade 

no arquivo apresentação, enviado pelo requerente. 

 

Planta de localização com indicação das imagens – material fornecido pelo requerente 
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Imagem 1 - Foto inserção chegando à Praça Pedro Melo – material fornecido pelo requerente 
 

 

Imagem 2 - Foto inserção desde a Praça Pedro Melo – material fornecido pelo requerente 
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Imagem 3 - Foto inserção a partir da via frontal – material fornecido pelo requerente 
 

 

Imagem 4 - Foto inserção da edificação a partir da via de acesso – material fornecido pelo requerente 



 fl. 17 de 21 
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 

 

Imagem 5 - Foto inserção da edificação vista a partir do lago instalado no Jadrim de Burle Marx – material 
fornecido pelo requerente 

 

 

Imagem 6 - Foto inserção da nova edificação e o anfiteatro existente – material fornecido pelo requerente 
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Imagem 7 - Foto inserção da nova edificação a partir do terreno lateral – material fornecido pelo requerente 
 

 

Imagem 8 – Vista da esquina oposta da entrada do empreendimento e a vista nova edificação será 
obstruída pela massa verde – material fornecido pelo requerente 
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Imagem 9 – Vista a partir da rua Professor José Vieira de Mendonça, 555 – material fornecido pelo 
requerente 

 

Imagem 10 – Vista da edificação a partir do Parque Tecnológico – sem a edificação – material fornecido 
pelo requerente 
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Imagem 10 – Foto inserção com a edificação proposta a partir do Parque Tecnológico – material fornecido 
pelo requerente 

 

 

3D do empreendimento a partir de uma vista aérea. – material fornecido pelo requerente 

 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A DPCA realizou reuniões com a equipe responsável pelo projeto durante todo o processo de 

elaboração da proposta e observou um cuidado para que a nova edificação se instalasse de forma 

generosa no lote do bem protegido, não competindo com a robusteza e magnitude do Edifício-



 fl. 21 de 21 
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 

Parque. Todas as recomendações, a apontamentos e solicitações foram sempre atendidos e 

compatibilizados na proposta. 

É inegável dizer que uma edificação deste porte passe desapercebido na paisagem, 

entretanto, a DPCA entende que a proposta e sua inserção foram muito respeitosas tanto com o 

Edifício como com o jardim de Burle Marx, não competindo com estes elementos e se inserindo de 

forma harmônica na paisagem também do entorno.  

A Diretoria entende, ainda, que a instalação de um hospital possibilitará a boa conservação da 

edificação bem como possibilitará o acesso de um grande número de pessoas ao bem protegido 

que, espera-se, que não seja visto apenas como um hospital mas também como patrimônio 

cultural da cidade. 

Para além disto, a DPCA acredita que esta proposta permite, ainda, que a população tenha 

uma visão mais realística de parte da política de preservação do patrimônio municipal, que 

defende que é possível, desde que realizado de forma respeitosa, adequar a edificação protegida 

a um novo uso e nela fazer adaptações e acréscimos, em contraponto do que frequentemente a 

equipe técnica da DPCA escuta em atendimentos realizados com requerentes: “O patrimônio não 

deixa nada! Não posso nem tirar uma parede.” 

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste 

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

 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022. 

 

 

 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta e Urbanista 

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público– DPCA 

 
 

 

 


