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Parecer Técnico 

 

Ref.: PARECER 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 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

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

Arquivo Público - DPCA, 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 do edifício sede Parque Usiminas, projetado pelos arquitetos Raphael Hardy Filho, 

Istvan Farkasvolgyi e Alvaro Hardy em 1975 e concluído 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. Mistura a robustez do 

concreto em formas elegantes e bem marcadas, com uma base verde e florida de um jardim de Burle Marx.  

Em reunião ordinária do Conselho Deliberativa do Patrimônio Histórico do Município de Belo Horizonte, 

CDPCM – BH realizada no dia 16 de dezembro de 2019 foi aberto o processo de tombamento do imóvel:  

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 questão, 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. 

O imóvel foi adquirido pela Fundação São Francisco Xavier - FSFX, uma entidade beneficente de assistência 

social, com o objetivo de ali instalar um hospital de grande porte.  

SITUAÇÃO A SER DEBATIDA 

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. 

O complexo hospitalar, quando concluído, contará com 300 leitos de internação e 50 de terapia intensiva.  

O volume 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 árvores existentes, entre elas, um Pau Brasil. 

O anexo do auditório foi preservado no projeto. Ele é emoldurado pela nova 

edificação, que o recobre, com certo afastamento, criando uma espécie de cobertura. 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. 
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O prédio proposto terá fachada dupla de vidro com objetivo de refletir a natureza e criar o efeito da 

“profundidade”, e “diluir” o volume no espaço. A escolha de materiais e elementos “suaviza” a presença do 

novo prédio.  

O material encaminhado pelo requerente, segundo a DPCA, 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 

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

plano da fachada e que, segundo as imagens apresentadas, não interferirá negativamente nas visadas a partir do 

nível do observador.  

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. 

Conclusão e voto 

A edificação inserida junto ao bem de interesse cultural se coloca de uma forma respeitosa ao seu contexto. O 

novo prédio se encaixa no espaço sem anular ou competir com o edifício projetado por Raphael Hardy Filho, 

Istvan Farkasvolgyi e Alvaro Hardy. É “leve” no contexto brutalista e marcado do edifício existente, mantendo 

a base verde, ícone de uma época e patrimônio vivo a ser protegido: os jardins de Burle Marx.  

Peloexposto, sou favorável à aprovação, salvo melhor juízo deste Conselho.  

 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2022 

 

 

Lívia de Oliveira Monteiro 

Arquiteta e urbanista – Subsecretária de Regulação Urbana 

Secretaria Municipal de Política Urbana 


