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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

PARECER TÉCNICO 

Ref.: Análise e Deliberação referente ao PRAD para renovação da LO para atividades de mineração em Are3, da 
DVG Concreto, em terreno situado na via Geraldo Dias, n. 2800, bairro Serra do Curral, pertencente ao perímetro 
de tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. 

HISTÓRICO  

O presente Parecer Técnico fundamenta-se nas informações apresentadas no Relatório Técnico elaborado pelas 
servidoras da DPCA/FMC, Arquiteta Urbanista Laura Beatriz Lage e Engenheira Civil Maria Helena de Rezende Costa, 
datado de 08 de novembro de 2022. O Relatório Técnico apresenta o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) de empreendimento localizado à via Geraldo Dias, n. 2800, bairro Serra do Curral, pertencente ao perímetro de 
tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral – motivo pelo qual será apreciado por este Conselho – e 
encrustado no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, com fins de obtenção de renovação de Licença de Operação 
(LO) para atividades de mineração da empresa interessada, DVG Indústria de Concreto Celular Ltda. 

Além do referido relatório, esta relatoria teve acesso a vasta documentação, a saber: Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) e Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA), elaborados pela interessada para 
atender às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), datados de dezembro de 2020 e janeiro de 
2021, respectivamente; e Pareceres Técnicos emitidos pela SMMA, n. 1892/22, de 07 de outubro de 2022, e n. 1949/22, 
de 11 de outubro de 2022. A tramitação do processo teve início em janeiro de 2021 e o prazo para análise e deliberação 
pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio de seus órgãos e conselhos expirou em 08 de outubro de 2022. 

ANÁLISE  

O Relatório Técnico organiza as informações acerca do objeto em tela, apresentando as diretrizes definidas para o 
terreno e caracterização do empreendimento, bem como extenso histórico, também disponível no Parecer Técnico 
n.1949/22 da GELAI/SMMA, e que serão indicados, oportunamente, ao longo da análise contida neste parecer. 

A despeito da extensão das informações prestadas pela interessada no PRAD e no RADA, em que detalham-se os 
processos de produção do bloco de concreto celular autoclavado – um dos documentos chega a apresentar 
integralmente relatório produzido pelo Prof. Herman Sander Mansur, coordenador do Laboratório de Análise e 
Caracterização de Superfícies e Materiais da Escola de Engenharia da UFMG, em que se detalha a microscopia 
eletrônica do material –, e respeitando a seriedade na análise elaborada nos Relatórios Técnicos supramencionados, 
interessa a este Conselho, a nosso ver, compreender e discutir as questões relativas à preservação do bem cultural que 
é a Serra do Curral face ao empreendimento em tela. Não poderíamos iniciar esta análise senão por meio do confronto 
com a legislação vigente, especificamente a Deliberação n.147/2003, que define o perímetro de tombamento e entorno 
do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral, suas subáreas e diretrizes de proteção. 

A referida Deliberação define quatro subáreas do bem tombado a partir de suas características morfológicas, de 
ocupação e inserção na cidade, considerando, ainda, o caráter paisagístico-ambiental em consonância com os limites 
das bacias hidrográficas, estando o empreendimento localizado na Subárea 1 – Bacia dos Córregos Barreiro e Jatobá – 
Processo n. 01.045030.02.07. Este fundamento é de profunda relevância, posto que associa o objeto em tela a todo um 
complexo sistema natural e antrópico que caracteriza o entorno em que se localiza; em outras palavras, não se pode 
analisar o empreendimento em si mesmo, avaliando os processos produtivos e as cavas de extração e pilhas de rejeitos 
deles decorrentes, mas entendê-lo como parte integrante de uma unidade paisagístico-ambiental mais ampla e 
complexa. 

A Deliberação n.147/2003 incorpora a este quadro polissêmico um elemento vital para a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que ultrapassa sua funcionalidade como manancial de águas que 
abastecem a urbe para caracterizar-se como pórtico, conceito definido como “espaços, marcos e vazios na paisagem 
urbana que configuram passagens, entradas e saídas em relação ao espaço de entorno e o espaço polarizador [Serra do 
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Curral]: lugares que não pertencem ao pedaço ou aos espaços definidos na mancha de lá [limite de tombamento e 
entorno do bem], mas marcam os limites e arrematam os principais eixos de visada do espaço polarizador”. Neste 
sentido, o empreendimento deve ser entendido não como zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola 
Moça, conforme consta do PRAD, mas como célula integrada a esta relevante unidade de conservação ambiental e 
paisagística. 

O texto legal considera, ainda, as visadas privilegiadas e os mirantes. As visadas são definidas como “aquelas de 
ocupação urbana, situadas em pontos dispersos no território municipal que constituem ângulos de visada privilegiada da 
Serra do Curral e, por este motivo, determinam a adoção de parâmetros urbanísticos específicos destinados a permitir a 
fruição do bem cultural tombado ao longo desses ângulos.” Se o conceito de visada adotado na Deliberação preconiza os 
eixos visuais de percepção da Serra do Curral, não podemos deixar de considerar que nessa reside seu foco, exigindo 
que, em planos de ocupação futuros – no caso em tela os resultados paisagístico-ambientais decorrentes das atividades 
minerárias propostas, bem como o uso dos espaços após o fim da lavra, previsto para 2039 –, seja garantida a fruição do 
bem cultural por parte da população belorizontina. No que tange aos mirantes, a Deliberação n.147/2003 indica a entrada 
do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, situada à cota 1050,00m como um dos pontos de relevância. Cabe lembrar 
o exemplo da cidade inglesa de Bath Spa, Patrimônio da Humanidade, que estabeleceu seu plano de preservação a 
partir da conjugação de diversos mirantes e visadas privilegiadas como pilares da gestão do território protegido; se a 
metodologia não é nova, os efeitos de sua aplicação são perenes e merecem atenção dos entes públicos gestores no 
caso da preservação da Serra do Curral. 

Nas diretrizes, em especial a Diretriz n.3, a Deliberação determina a proteção à vegetação nativa e a supressão de 
espécies exóticas, tema afeito ao objeto em tela. Embora o PRAD aponte para tal meta, indicando as áreas em que 
haverá a substituição por espécies típicas do bioma da Serra do Curral, quais espécies serão suprimidas e mantidas, 
como se fará o corte e a contenção de propagação por meio da utilização de biocidas, a interessada propõe a 
manutenção de eucaliptos em torno do campo de futebol. Conforme aponta o Relatório Técnico da DPCA/FMC, a 
justificativa de alameda já formada não procede, e desde 2002, por meio da Deliberação n.115/2002, este Conselho 
havia definido a substituição da cortina arbórea de eucaliptos por espécies nativas, determinação reafirmada à 
interessada por meio do Ofício DPCA/EXTER n.739/2020, de 06 de novembro de 2020, portanto, em data anterior ao 
PRAD ora apresentado. 

Mais relevante é a Diretriz n.4, relativa à restrição às novas atividades minerárias, em que preconiza que as áreas 
integrantes do limite de tombamento “não estão sujeitas a novas autorizações para pesquisa ou lavra mineral”. Poderia-
se, neste caso, argumentar que o objeto em tela trata de renovação de LO para fins minerários; mas poderia-se, do 
mesmo modo, considerar os efeitos devastadores promovidos por atividades desta natureza ao meio-ambiente, 
sobretudo quando métodos de extração não consideram os requisitos ambientais definidos por lei. Lembramos, na 
oportunidade, os debates suscitados pelos recentes episódios envolvendo a Serra do Curral, que exigiu a mobilização 
social para refrear explorações inconsequentes sobre o maciço e biomas a ele associados.  

No caso do empreendimento em análise, há que se considerar que restrições já foram impostas pelo tombamento (com 
decorrente abandono da fase 2 de exploração, que previa exploração até os limites do divisor de águas) e que, 
amparados por consultoria técnica executada por equipe da FEUFMG, já mencionada, a empresa conseguiu reduzir a 
produção de resíduos, reaproveitando materiais antes descartados sobre as pilhas de rejeitos seja na produção-fim, seja 
em subprodutos. Contudo, ainda que o (sempre desejável) apoio científico tenha resultado em menores impactos 
ambientais (menciona o PRAD uma redução de 20% no consumo de areia, fim da destinação de resíduos à pilha de 
rejeitos em 2016 e utilização de material da pilha para reprocessamento), esses são fatos inevitáveis decorrentes do 
processo produtivo. Nosso questionamento se faz mediante a insuficiência e, por vezes, imprecisão, de dados do volume 
da pilha de estéril PE-1 resultante dos rejeitos a serem produzidos nos próximos 17 anos, considerando o horizonte de 
exploração da lavra até 2039, e consequentemente, da cota que será alcançada. Cabe ressaltar que a cota atual 
encontra-se no nível 1169,00m (dados do RADA), face ao nível previsto de 1160,00m (dados do RADA), ou seja, 9 
metros acima do esperado, indicando que as previsões originais são estimativas e não projetos, de fato, de definição da 
cota. Questionamos, portanto, se a exploração futura não elevará sobremaneira o nível da cota da pilha de estéreis, que 
a partir de um volume de rejeitos de 41.032,85 ton (dados do RADA) deverá alcançar a cota 1172,00m (dados do 
Relatório Técnico SMMA, que a seguir indica a cota final em 1.168,75m, demonstrando novamente imprecisão no 
PRAD), a ponto de fazer-se visível a partir dos pontos indicados pela Deliberação n.147/2003; o PRAD apresentado 
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aponta para um “desenho” da pilha de rejeitos, com área ocupada prevista para 8.693,54m2 distribuídos em platô na cota 
1173,00m, mas não uma volumetria final que comprove que o perfil futuro não impedirá a visada da Serra do Curral. 

A Diretriz n.7, em sua alínea “b”, indica que, “para fins de acesso e fruição do bem tombado, deva ser promovida a 
recuperação, sinalização e aparelhamento de trilhas para pedestres e ciclistas”. A despeito do objeto em tela ser uma 
propriedade privada, o texto legal aponta para uma importante discussão, prevista na Deliberação n.115/2002: o uso 
futuro da área, após o exaurimento da lavra. A esta argumentação se junta a Diretriz n.11 da Deliberação n.147/2003, em 
sua alínea “c”, que indica que as Áreas de Recuperação 3 (ARe3) “admitem a instalação de equipamentos destinados 
exclusivamente à proteção do patrimônio cultural, em decorrência do plano referido na alínea “a” [PRAD objeto deste 
parecer], desde que sua ocupação seja efetuada de modo a minimizar o impacto paisagístico e ambiental.”. Entendemos, 
pois, que deva ser garantido o uso público em conjunto com a fruição do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em 
que atividades de educação patrimonial e ambiental sejam estimuladas. O Relatório Técnico da DPCA/FMC aponta para 
um histórico de ofícios, declarações e deliberações – documentos intercambiados à época entre a empresa Sical 
Industrial S/A, a Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC) e o CDPCM-BH – que indicam a necessidade de discussão, 
projeto e aprovação do uso futuro da área, sinalizado como oportuno apenas dois anos antes do esgotamento da 
atividade minerária como parte integrante do Plano de Fechamento de Mina (PAFEM), do que discordamos dada a 
complexidade de projetos desta natureza, que devem envolver, idealmente, os entes públicos e a comunidade local. A 
este novo uso é desejável que esteja incorporada a área industrial composta por galpões que somam 16.000m2. 

Seguimos o Relatório Técnico da DPCA/FMC no que tange à nossa incapacidade de analisar os temas referentes às 
questões ambientais, objetos de competência da GELAI/SMMA, que considerou os mesmos como satisfatórios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 

Com base nos apontamentos indicados na análise presente neste Parecer Técnico, recomendamos: 

- a incorporação de tecnologias de representação gráfica digitais em 3D que permitam visualizar com clareza as 
alterações produzidas e planejadas para as áreas de cava e deposição de rejeitos nas revisões futuras do Plano de 
Recuperação de Área Degradada (PRAD); 

- a substituição da alameda de eucaliptos presente no entorno imediato do campo de futebol por espécies nativas da 
Serra do Curral, atendendo à Deliberação n.147/2003; 

- a antecipação do início dos estudos para utilização da área do empreendimento, considerando também o parque 
edificado, atendendo à Deliberação n.147/2003, para um horizonte sugerido de 10 anos antes do esgotamento da lavra; 

- a apresentação periódica das transformações nas áreas de cava e deposição de rejeitos e comprovação de inexistência 
de impacto visual na paisagem do bem cultural tombado, sugerido o arco temporal de 2 anos. 

Destacamos, por fim, a importância da reflexão e ação conjunta dos entes públicos envolvidos na tutela e gestão efetiva 
do patrimônio cultural e ambiental para que os fins sejam complementares e abarquem toda a complexidade que 
caracteriza o bem cultural. Neste sentido, são coerentes os relatórios técnicos produzidos pela DPCA/FMC e 
GELIN/SMMA, que avaliaram positivamente o PRAD apresentado.  

Diante do exposto, e desde que sejam atendidas as recomendações acima listadas, sou favorável à aprovação do 
Relatório Técnico apresentado, referente ao PRAD para renovação da LO para atividades de mineração em ARe3, da 
DVG Concreto, em terreno situado na via Geraldo Dias, n. 2800, bairro Serra do Curral, pertencente ao perímetro de 
tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. 

Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2022. 

Vanessa Borges Brasileiro 
Conselheira Suplente 
Representante da Universidade Federal de Minas Gerais 
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