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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À 
TERRENO LOCALIZADO NA RUA
A, ZF 112, COMITECO, PERTENCENTE AO PERÍMETRO
CURRAL (APA1) - SUBÁREA 3 

1- Considerações iniciais

Em 08 de agosto de 2022 foi encamin

solicitação de análise de projeto de 

Lima, lote 052 do quarteirão 083 A, ZF 112, C

Serra do Curral (Apa1) - Subárea 3 

De acordo com a documentação encaminhada pelo in

deve à orientação feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

aberto o Processo nº 01-072487/21

apresentada à SMMA, onde obteve def

Relevância Ambiental, através do Certificado Ambiental número 0138/22 e Parecer Técnico 

0729/22, contendo um anexo com notas a serem atendidas para que o referido deferimento seja 

validado. Em uma das notas, a Secretaria vinculou a concessão da AMTT 

Movimentação de Terra e Tráfego 

também seja avaliado. Como

uma movimentação de terra e construção de muros de arrimo, 

abrir protocolo na DPCA para análise.

O parecer da SMMA informa que 

da Serra do Curral, a planta CP previu em todos o

Preservação Permanente. Para o lote em questão, foi prevista uma área de preservação de 

8.282,10 m² e uma área edificante de 1.805,73 m². Além disso, o referido lote faz divisa com o 

parque municipal Fort Lauderdale

Após análise do material protocolizado, verificou

de 3 metros para altura de taludes de corte e aterros

A Deliberação nº 031/2020 autoriza a DPCA a flexibilizar a alt

terreno, em projetos de movimentação de terra desatrelados de

com ocupação já consolidada e nas quais não é mais visível o perfil natural da Serra do Curral, 

desde que não impliquem em

Curral. No caso da proposta ob

da Serra do Curral é visível.

Conselho. 

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PROJETO DE 
NA RUA ALCIDES PEREIRA LIMA, LOTE 052

, PERTENCENTE AO PERÍMETRO DE ENTORNO
SUBÁREA 3 – SERRA/ACABA MUNDO. 

Considerações iniciais 

foi encaminhada à DPCA, por meio do Protocolo Online 313

projeto de terraplanagem em terreno localizado na Rua Alcides Pereira 

lote 052 do quarteirão 083 A, ZF 112, Comiteco, pertencente ao perímetro de entorno da 

Subárea 3 – Serra/Acaba Mundo. 

De acordo com a documentação encaminhada pelo interessado, a motivação da solicitação se 

deve à orientação feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente –

072487/21-48. I interessado afirma que a intervenção proposta foi 

, onde obteve deferimento e Autorização para Intervenção em Área de 

Relevância Ambiental, através do Certificado Ambiental número 0138/22 e Parecer Técnico 

0729/22, contendo um anexo com notas a serem atendidas para que o referido deferimento seja 

s, a Secretaria vinculou a concessão da AMTT 

Movimentação de Terra e Tráfego – à apresentação do projeto arquitetônico para que este 

Como a intervenção proposta não contempla projeto arquitetônico, e sim 

ção de terra e construção de muros de arrimo, a SMMA orientou o interessado a 

abrir protocolo na DPCA para análise. 

O parecer da SMMA informa que “considerando a localização desse parcelamento, nas encostas 

da Serra do Curral, a planta CP previu em todos os lotes a demarcação de uma Área de 

Preservação Permanente. Para o lote em questão, foi prevista uma área de preservação de 

8.282,10 m² e uma área edificante de 1.805,73 m². Além disso, o referido lote faz divisa com o 

parque municipal Fort Lauderdale”. 

ós análise do material protocolizado, verificou-se a extrapolação da diretriz referente ao limite 

de 3 metros para altura de taludes de corte e aterros como determina a Deliberação nº 147/2003. 

2020 autoriza a DPCA a flexibilizar a altura de taludes de corte e aterros 

terreno, em projetos de movimentação de terra desatrelados de projetos de edificações, 

com ocupação já consolidada e nas quais não é mais visível o perfil natural da Serra do Curral, 

desde que não impliquem em comprometimento da proteção do Conjunto Paisagístico da Serra do 

No caso da proposta objeto desta análise, não há ocupação consolidada e o perfil natural 

da Serra do Curral é visível. Assim, encaminhamos este relatório para análise e parecer deste
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PROJETO DE TERRAPLANAGEM EM 
52 DO QUARTEIRÃO 083 

DE ENTORNO DA SERRA DO 

por meio do Protocolo Online 313/2022, a 

terraplanagem em terreno localizado na Rua Alcides Pereira 

nte ao perímetro de entorno da 

teressado, a motivação da solicitação se 

– SMMA, órgão onde foi 

intervenção proposta foi 

erimento e Autorização para Intervenção em Área de 

Relevância Ambiental, através do Certificado Ambiental número 0138/22 e Parecer Técnico 

0729/22, contendo um anexo com notas a serem atendidas para que o referido deferimento seja 

s, a Secretaria vinculou a concessão da AMTT – Autorização de 

à apresentação do projeto arquitetônico para que este 

a intervenção proposta não contempla projeto arquitetônico, e sim 

a SMMA orientou o interessado a 

onsiderando a localização desse parcelamento, nas encostas 

s lotes a demarcação de uma Área de 

Preservação Permanente. Para o lote em questão, foi prevista uma área de preservação de 

8.282,10 m² e uma área edificante de 1.805,73 m². Além disso, o referido lote faz divisa com o 

se a extrapolação da diretriz referente ao limite 

como determina a Deliberação nº 147/2003. 

ura de taludes de corte e aterros no 

projetos de edificações, nas áreas 

com ocupação já consolidada e nas quais não é mais visível o perfil natural da Serra do Curral, 

comprometimento da proteção do Conjunto Paisagístico da Serra do 

, não há ocupação consolidada e o perfil natural 

Assim, encaminhamos este relatório para análise e parecer deste 
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2 Análise 

Local onde se propõe a intervenção em análise. 

Local onde se propõe a intervenção em análise. 
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Local onde se propõe a intervenção em análise. Fonte: DPCA

Local onde se propõe a intervenção em análise. Fonte: SMMA
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DPCA. 

 

SMMA. 
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Local onde se propõe a intervenção em análise. 

Local onde se propõe a intervenção em análise. 
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Local onde se propõe a intervenção em análise. Fonte: BH Map, acesso em 01/02/2023

Local onde se propõe a intervenção em análise. Fonte: BH Map, acesso em 01/02/2023
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BH Map, acesso em 01/02/2023. 

 

BH Map, acesso em 01/02/2023. 
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Projeto de terraplanagem. 
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Projeto de terraplanagem. Fonte: material encaminhado pelo interessado

Projeto de terraplanagem. Fonte: SMMA. 
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Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Projeto de terraplanagem. 
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Projeto de terraplanagem. Fonte: material encaminhado pelo interessado
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encaminhado pelo interessado. 
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A análise do projeto permite aferir a existência de arrimos que ultrapassam o limite de 3 metros, 

chegando a cerca de 6 metros, além de cortes no terreno que 

As duas imagens próximas mostram

Foto inserção na Rua Alcides Pereira Lima. 

Foto inserção na Rua Alcides Pereira Lima. 

As imagens abaixo trazem as 
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permite aferir a existência de arrimos que ultrapassam o limite de 3 metros, 

metros, além de cortes no terreno que atingem 11 metros no ponto crítico. 

As duas imagens próximas mostram que existe impacto na paisagem local, 

Foto inserção na Rua Alcides Pereira Lima. Fonte: material encaminhado pelo interessado

Foto inserção na Rua Alcides Pereira Lima. Fonte: material encaminhado pelo interessado

As imagens abaixo trazem as fotoinserções de pontos mais distantes: 
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permite aferir a existência de arrimos que ultrapassam o limite de 3 metros, 

11 metros no ponto crítico. 

que existe impacto na paisagem local,  

 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Vista a partir do Mirante do Mangabeiras, pontilhado em amarelo o morro que obstrui a visada da área onde se propõe a 

intervenção (pontilhado azul). 

Vista a partir do Mirante do Mangabeiras, pontilhado em amarelo o morro que obstrui a visada da área onde se propõe a 

intervenção. 
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Vista a partir do Mirante do Mangabeiras, pontilhado em amarelo o morro que obstrui a visada da área onde se propõe a 

intervenção (pontilhado azul). Fonte: material encaminhado pelo interessado

Vista a partir do Mirante do Mangabeiras, pontilhado em amarelo o morro que obstrui a visada da área onde se propõe a 

intervenção. Fonte: material encaminhado pelo interessado.

  
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

Vista a partir do Mirante do Mangabeiras, pontilhado em amarelo o morro que obstrui a visada da área onde se propõe a 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Vista a partir do Mirante do Mangabeiras, pontilhado em amarelo o morro que obstrui a visada da área onde se propõe a 

. 
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Vista a partir da Praça Milton Campos. 

Vista a partir da entrada do Parque das Mangabeiras próxima à Avenida dos Bandeirantes. 
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Vista a partir da Praça Milton Campos. Fonte: material encaminhado pelo inter

Vista a partir da entrada do Parque das Mangabeiras próxima à Avenida dos Bandeirantes. 

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

 

Vista a partir da entrada do Parque das Mangabeiras próxima à Avenida dos Bandeirantes.  
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Imagem mostrando o Mirante do Mangabeiras (seta amarela) e a intervenção proposta (seta vermelha).

Linha de visada entre o Mirante do Mangabeiras e o local da intervenção proposta (seta vermelha).

 
Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 

Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br

Imagem mostrando o Mirante do Mangabeiras (seta amarela) e a intervenção proposta (seta vermelha).

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

Linha de visada entre o Mirante do Mangabeiras e o local da intervenção proposta (seta vermelha).

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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Imagem mostrando o Mirante do Mangabeiras (seta amarela) e a intervenção proposta (seta vermelha). 

 

Linha de visada entre o Mirante do Mangabeiras e o local da intervenção proposta (seta vermelha). 
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Linha de visada entre a Praça da Bandeira e o local da intervenção 

Linha de visada entre a Praça do Papa e o local da intervenção proposta (seta vermelha).
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Linha de visada entre a Praça da Bandeira e o local da intervenção proposta (seta vermelha).

 Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

Linha de visada entre a Praça do Papa e o local da intervenção proposta (seta vermelha).

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 
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proposta (seta vermelha). 

 

Linha de visada entre a Praça do Papa e o local da intervenção proposta (seta vermelha). 
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Linha de visada entre o Parque JK e o local 

O que se pode observar é que a maioria das fotoinserções apresentadas foram feitas a partir de 

vistas aeras e não de visadas de observação do ponto de vista do cidadão. Há que se considerar 

ainda que tais imagens não representam o muro que foi construído de forma cland

próxima, se estendendo em um grande perímetro da área tombada da Serra do Curral. Assim 

sendo, consideramos que os arrimos propostos agravam a situação real que não foi representada 

pelo interessado, mas que já foi objeto de análise e repro

Ainda considerando que o Certificado Ambiental nº 0138/2022, que condiciona a autorização da 

intervenção à análise dos demais órgão competentes, “sobretudo referente ao Patrimônio Histór

co” e que no mesmo documento consta 

AMTT será emitida mediante apresentação do projeto arquitetônico

está em uma área não antropizada, contígua à área tombada da Serra do Curral, próximo ao seu 

alinhamento montanhoso. Consideramos, 

temerosa aprovação da proposta sem estar atrelada a um projeto arquitetônico.

3 Considerações Finais

Trata-se de projeto de terraplanagem em terreno localizado na Rua Alcides Pereir

do quarteirão 083 A, ZF 112, C

(Apa1) - Subárea 3 – Serra/Acaba mundo.

Após análise do material protocolizado, verificou

de 3 metros para altura de taludes de corte e aterros

A Deliberação nº 031/2020 autoriza a DPCA a flexibilizar a altura de taludes de corte e aterros 
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Linha de visada entre o Parque JK e o local da intervenção proposta (seta vermelha).

Fonte: material encaminhado pelo interessado. 

observar é que a maioria das fotoinserções apresentadas foram feitas a partir de 

vistas aeras e não de visadas de observação do ponto de vista do cidadão. Há que se considerar 

ainda que tais imagens não representam o muro que foi construído de forma cland

, se estendendo em um grande perímetro da área tombada da Serra do Curral. Assim 

sendo, consideramos que os arrimos propostos agravam a situação real que não foi representada 

pelo interessado, mas que já foi objeto de análise e reprovação por parte deste Conselho.

Ainda considerando que o Certificado Ambiental nº 0138/2022, que condiciona a autorização da 

intervenção à análise dos demais órgão competentes, “sobretudo referente ao Patrimônio Histór

co” e que no mesmo documento consta que “a autorização de Movimentação e Tráfego de Terra 

AMTT será emitida mediante apresentação do projeto arquitetônico”, ressaltamos que o

está em uma área não antropizada, contígua à área tombada da Serra do Curral, próximo ao seu 

Consideramos, portanto, do ponto de vista de proteção da paisagem, 

temerosa aprovação da proposta sem estar atrelada a um projeto arquitetônico.

Considerações Finais 

terraplanagem em terreno localizado na Rua Alcides Pereir

do quarteirão 083 A, ZF 112, Comiteco, pertencente ao perímetro de entorno da Serra do Curral 

caba mundo. 

pós análise do material protocolizado, verificou-se a extrapolação da diretriz referente ao limite 

metros para altura de taludes de corte e aterros como determina a Deliberação nº 147/2003. 

2020 autoriza a DPCA a flexibilizar a altura de taludes de corte e aterros 
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da intervenção proposta (seta vermelha). 

observar é que a maioria das fotoinserções apresentadas foram feitas a partir de 

vistas aeras e não de visadas de observação do ponto de vista do cidadão. Há que se considerar 

ainda que tais imagens não representam o muro que foi construído de forma clandestina em gleba 

, se estendendo em um grande perímetro da área tombada da Serra do Curral. Assim 

sendo, consideramos que os arrimos propostos agravam a situação real que não foi representada 

vação por parte deste Conselho.  

Ainda considerando que o Certificado Ambiental nº 0138/2022, que condiciona a autorização da 

intervenção à análise dos demais órgão competentes, “sobretudo referente ao Patrimônio Históri-

a autorização de Movimentação e Tráfego de Terra – 

ressaltamos que o terreno 

está em uma área não antropizada, contígua à área tombada da Serra do Curral, próximo ao seu 

do ponto de vista de proteção da paisagem, 

temerosa aprovação da proposta sem estar atrelada a um projeto arquitetônico. 

terraplanagem em terreno localizado na Rua Alcides Pereira Lima, lote 052 

nte ao perímetro de entorno da Serra do Curral 

se a extrapolação da diretriz referente ao limite 

como determina a Deliberação nº 147/2003. 

2020 autoriza a DPCA a flexibilizar a altura de taludes de corte e aterros no 
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terreno, em projetos de movimentação de terra desatrelados de

com ocupação já consolidada e nas quais não é mais visível o perfil natural da Serra do Curral, 

desde que não impliquem em comprometimento da proteção do Conjunto Paisagístico da Serra do 

Curral. No caso da proposta ob

da Serra do Curral é visível. 

somos desfavoráveis à aprovação da proposta por não estar vinculada a um projeto arquitetônico 

para o terreno. 

Face ao exposto, encaminhamos 

CDPCM/BH. 
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terreno, em projetos de movimentação de terra desatrelados de projetos de edificações, 

com ocupação já consolidada e nas quais não é mais visível o perfil natural da Serra do Curral, 

desde que não impliquem em comprometimento da proteção do Conjunto Paisagístico da Serra do 

No caso da proposta objeto desta análise, não há ocupação consolidada e o perfil natural 

 A DPCA entende que há comprometimento da paisagem, portanto 

oráveis à aprovação da proposta por não estar vinculada a um projeto arquitetônico 

Face ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação 

Belo Horizonte, 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira

Arquiteta Urbanista | DPCA
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etos de edificações, nas áreas 

com ocupação já consolidada e nas quais não é mais visível o perfil natural da Serra do Curral, 

desde que não impliquem em comprometimento da proteção do Conjunto Paisagístico da Serra do 

, não há ocupação consolidada e o perfil natural 

A DPCA entende que há comprometimento da paisagem, portanto 

oráveis à aprovação da proposta por não estar vinculada a um projeto arquitetônico 

presente relatório para análise e deliberação deste 

Horizonte, 06 de fevereiro de 2023. 

 

 

Luciana Meinberg de Carvalho Teixeira 

Arquiteta Urbanista | DPCA 
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