
   
 

   
 

PARECER TÉCNICO 

 Para apreciação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte - CDPCM-BH 

ASSUNTO: Análise e Deliberação sobre Proposta de Regularização de fechamento em muro executado em 

desconformidade com projeto aprovado pelo CDPCM-BH para o terreno localizado na Rua Ministro Vilas Boas 

e Rua Germano Chatti, Lotes 047 e 048 do quarteirão 083 A, ZF 112, Bairro Comiteco, pertencente ao limite 

da Área Tombada da Serra do Curral (APR) - SUBÁREA 3 - SERRA/ACABA MUNDO. 

 

OBJETO: 

Trata-se de proposta de regularização de muro executado em desconformidade com o projeto 

aprovado por este CDPCM-BH para o respectivo imóvel, situado no limite da área tombada da Serra 

do Curral. 

O projeto aprovado pelo CDPCM CDPCM-BH em 2015 – referente a 8% (oito por cento) da área total 

dos lotes - previa o cercamento do terreno conformado pelos lotes 047 e 048 em tela metálica e cerca 

viva de forma a causar o menor impacto possível no bem tombado e na paisagem protegida. O gradil 

por onde se faria o acesso ao imóvel seria em brise vazado e vidro transparente, garantindo a 

permeabilidade visual. 

Foi executada a construção de muro em alvenaria no local – portanto abarcando os 92% restantes - 

sendo objeto de denúncia do MPMG, em 2021, em face de significativo impacto negativo para a 

paisagem protegida. 

Foram emitidas notificações, determinando que o responsável pela obra regularizasse a situação, 

revertendo as intervenções irregulares, e executando o fechamento em conformidade com as 

especificações do projeto aprovado.  

Desde então, a DPCA vem acompanhando a situação junto ao MPMG e aos demais órgãos da PBH. 

Contudo, os interessados optaram por encaminhar ao CDPCM-BH uma nova proposta de fechamento 

do terreno mantendo o muro. 

 

ANÁLISE: 

A proposta apresentada mantém o muro construído irregularmente, sobre o qual se pretende 
executar solução paliativa, qual seja, “tratamento paisagístico para mimetização do muro com 
espécies de trepadeiras típicas da região, de crescimento vigoroso e fácil manutenção”. 

Propõe-se a pintura do muro em tonalidade verde e fixação de tela para crescimento de espécie de 
trepadeira, incluindo-se o plantio de espécies arbustivas próximo ao mesmo. 

Portanto, pretende-se executar a pintura do muro em tom verde seco, e sobre a pintura fixar tela em 
cor preta, ‘a fim de auxiliar e direcionar o crescimento das espécies de trepadeiras plantadas para 
cobertura do muro.’ 

Propõe-se o manejo da vegetação, de forma que atinja a altura desejada no período de dois anos. 

A Deliberação nº 084/2015, que aprovou o projeto, previu para a porção do terreno a ser ocupada 

pela nova construção, que representa cerca de 8% da sua área total, parâmetros de ocupação 

específicos mais restritivos que os da APA1, referenciados naqueles efetivamente utilizados na 

proposta de nova edificação apresentada, de forma a não permitir ampliações de área ou acréscimo 



   
 

   
 

de projeções posteriores, ou seja, modificações no projeto aprovado. O restante do terreno 

permanece, portanto, sujeito às restrições fixadas para a área tombada. 

Consideramos que a modificação do cercamento do terreno contraria a Deliberação nº084/2015, que 

aprovou o projeto, estando ainda em desconformidade com o disposto na Deliberação nº 025/2002, 

que determina, para a Sub-área 3 – Serra Acaba Mundo: 

Dos passeios, gradis, muros e cercas 

(...) 

b) Os gradis, muros e cercas não podem constituir barreira visual ou elemento 

descaracterizador da paisagem natural. 

E ainda, considerando que o terreno está inserido em área classificada como APR: 

Das áreas de preservação 

a) As áreas classificadas como Área de Preservação (APr) são inaptas para a 

ocupação urbana, devendo ser mantida a constituição típica do monumento natural 

e prevenida a ocorrência de quaisquer danos ao patrimônio tombado. 

Conforme o respectivo Relatório Técnico da DPCA:  

Cabe acrescentar que os parâmetros que incidem sobre a área de entorno da Serra do 

Curral tampouco permitem o fechamento em muro. A Deliberação nº 147/2003 

determina que os gradis, muros e cercas não podem constituir barreira visual ou 

elemento descaracterizador da paisagem natural e a Deliberação nº 027/2021 

apresenta critérios específicos para garantir a permeabilidade visual: mínimo de 70% 

do fechamento com elementos em trama, vazados ou transparentes e, nas soluções 

em tramas, os elementos vazados ou transparentes devem corresponder a 80% 

(oitenta por cento) da área em que forem instaladas. A mesma deliberação ainda 

dispõe que tais soluções de vedação poderão conter mureta de até 0,80m (oitenta 

centímetros) de altura ao longo de toda extensão do fechamento frontal, para 

contenção do muro. 

 

CONCLUSÃO e VOTO: 

Considerando que o fechamento em muro está em desconformidade com as diretrizes citadas, 

causando impacto negativo significativo para o bem tombado, impactos que podem ser avistados de 

diversos pontos da cidade, comprometendo a paisagem protegida e a sua fruição pela coletividade. 

Considerando a posição da DPCA, no sentido de que a solução apresentada - de pintar o muro de 

verde e cobri-lo com vegetação - seja um paliativo, não apresentando garantia de efetividade quanto 

à minimização do impacto.  

Considerando se tratar de área tombada não antropizada, contexto que ressalta os danos e impactos 

negativos para a paisagem protegida, a ambiência local e as visadas regionais do bem tombado.  

Considerando a posição da DPCA, contrária à solução paliativa apresentada, por entender que não 

será efetiva quanto à minimização do impacto, além de contrariar as diretrizes do CDPCM -BH 

definidas para a área. 



   
 

   
 

Pelo acima exposto, manifestamo-nos no sentido de que seja reapresentada a proposta à DPCA para 

readequações, no sentido de se avançar na minimização dos impactos negativos, considerando os 

critérios estabelecidos nas deliberações deste Conselho para a área. 

Este é o Parecer, para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte.  

 

Matheus Guerra Cotta - Conselheiro Suplente – representante do IPHAN.  

Belo Horizonte, 20 de julho de 2022. 


