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Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 
do Município de Belo Horizonte 

 

PARECER REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM TERRENO 

LOCALIZADO NA RUA ALCIDES PEREIRA LIMA, LOTE 052, QUARTEIRÃO 083 A, BAIRRO 

COMITECO, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO DA SERRA DO CURRAL (APA1) - 

SUBÁREA 3 – SERRA/ACABA MUNDO. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS E ANÁLISE 

Trata o presente parecer da análise de projeto de terraplanagem em terreno localizado na Rua 
Alcides Pereira Lima, lote 052, quarteirão 083A, Zona Fiscal 112, CP 041086-M, Bairro 
Comiteco, pertencente ao perímetro de entorno da Serra do Curral, que obteve, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente autorização para intervenção em área de relevância ambiental, 
através do Certificado Ambiental nº 0138/22, condicionada aos demais pareceres necessários, 
sobretudo referente ao Patrimônio Histórico. 

O referido lote faz divisa com o Parque Fort Lauderdale e é composto por uma Área de 
Preservação Permanente de 8.282,10 m² e uma área edificante de 1.805,73 m², demarcadas 
na própria planta CP. A intervenção proposta, que se limita à área edificante, não apenas não 
contempla projeto arquitetônico, como não apresenta justificativa ou motivação para a realização 
da movimentação de terra e construção dos muros de arrimo propostos. 

A diretriz referente ao limite de 3 metros para altura de taludes de corte e aterros, determinada 
pela Deliberação nº 147/2003, é extrapolada, sendo previstos arrimos que chegam a cerca de 6 
metros e cortes no terreno que atingem 11 metros no ponto crítico. A Deliberação nº 031/2020 
autoriza a DPCA a flexibilizar a altura de taludes de corte e aterros no terreno, em projetos de 
movimentação de terra desatrelados de projetos de edificações, como é o presente caso, desde 
que em áreas com ocupação já consolidada e nas quais não seja mais visível o perfil natural da 
Serra do Curral, e ainda, desde que não gere prejuízo à proteção do Conjunto Paisagístico da 
Serra do Curral. No caso em análise, não apenas não há ocupação consolidada no local, como o 
perfil natural da Serra do Curral é inquestionavelmente visível. 

Quanto às foto-inserções apresentadas, foram elas efetuadas, em sua maioria, a partir de vistas 
aéreas e não de visadas de observação do ponto de vista do cidadão, não tendo ainda sido 
indicado o muro construído de forma clandestina em gleba próxima, em um grande perímetro da 
área tombada da Serra do Curral, e que fora objeto de análise e reprovação por parte deste 
Conselho. O relatório da DPCA, nesse sentido, conclui por considerar que os arrimos propostos 
agravam a situação indesejável gerada por este muro e que, do ponto de vista da proteção da 
paisagem, se mostra temerosa a aprovação da proposta sem um vínculo a um projeto 
arquitetônico. 

CONCLUSÃO: 

Com base nas questões acima apontadas (extrapolação dos limites de alturas para cortes, aterros e 
muros de arrimo, falta de justificativa e desvinculação da intervenção a um projeto arquitetônico e 
fotos inserção insuficientes para a avaliação dos impactos na Serra) e acompanhando a avaliação 
efetuada pela DPCA, manifesto-me contrariamente à aprovação das intervenções indicadas. 

Salvo melhor juízo, é este o meu Parecer, que submeto à aprovação por parte deste Conselho. 

 
 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023. 
 
 

Márcia Mourão Parreira Vital 
Conselheira Representante do Executivo Municipal 
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