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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, NO 2800, BAIRRO SERRA DO CURRAL, PERTENCENTE AO 
PERÍMETRO DE TOMBAMENTO DO CONJUNTO PAISAGÍSTICO DA SERRA DO CURRAL. 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Apresentamos o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) do empreendimento 

localizado em terreno na via Geraldo Dias, 2800, Bairro Serra do Curral (via Geraldo Dias, km 2,5, 

Barreiro de Cima), pertence ao perímetro de tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do 

Curral, protegido pela Deliberação nº 147/2003, em área classificada como Are3 (área de 

recuperação 3) conforme a deliberação nº023/2002 do Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município (CDPCM-BH), datada de 13/06/2002, para apreciação e deliberação deste 

Conselho. 

O processo de licenciamento ambiental da empresa DVG Indústria e Concreto Celular Ltda está 

tramitando na PBH para renovação da LO (Licença de Operação) desde janeiro de 2021 e o prazo 

de resposta da PBH para 3ª análise venceu em 08/10/2022. A Diretoria de Licenciamento de Alta 

Complexidade – DLAC da Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU aguarda a posição do 

CDPCM-BH para finalizar este processo possivelmente em 01/12/2022, quando deverá ocorrer a 

próxima reunião da Câmara de Análise Integrada para Licenciamento de Empreendimento de 

Impacto - CLI. 

Assim, apresentamos o PRAD proposto pelo empreendimento para renovação da Licença de 

Operação (LO) para atividades de mineração em ARe3 (área de recuperação 3), empreendimento 

da DVG Concreto (Unidade Bairro Solar - Mina do Jatobá) para análise e deliberação deste 

Conselho, em conformidade com as exigências do respectivo processo administrativo. 

2- DIRETRIZES DEFINIDAS PARA O TERRENO 

De acordo com a deliberação 0147/2003, a área tombada, polarizadora, foi dividida em pedaços 

ou subáreas, seja por suas características morfológicas, de ocupação e inserção na cidade, seja 

pela época em que foram ocupadas. O caráter paisagístico-ambiental da área também reforça a 

definição dos diferentes pedaços de acordo com os limites das bacias hidrográficas que as 

compõem. O empreendimento em análise se encontra na Subárea 1: Bacias dos córregos 

Barreiro e Jatobá - Processo n.º 01.045030.02.07. Quanto aos aspectos da paisagem, a referida 

deliberação apontou dentre outras considerações que “o cenário que se descortina da Serra do 

Curral é de grande importância para a preservação e de rara beleza, se constituindo presença 

marcante e referencial na paisagem”, sendo a região classificada como ZAP (Zona de 

Adensamento Preferencial) de acordo com a LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo) em vigor à 

época. 
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Conforme a Deliberação nº 147/2003, a diretriz nº 11 trata especificamente das áreas de 

recuperação: 

Diretriz nº 11   Das áreas de recuperação. 
a) As áreas com degradação ambiental e paisagística decorrente de atividade 
minerária ou de ocupação urbana deverão ser recuperadas de acordo com o plano 
respectivo a ser aprovado pelo Comam, ouvido o CDPCM-BH, observados os 
requisitos técnicos estabelecidos. 
b) A recuperação ambiental e paisagística deve adotar métodos de trabalho 
condizentes e harmônicos com a paisagem original da Serra do Curral, utilizando-
se insumos típicos desse ambiente. 
c) As áreas classificadas como Área de Recuperação 3 (ARe3) admitem a 
instalação de equipamentos destinados exclusivamente à proteção do patrimônio 
cultural, em decorrência do plano referido na alínea "a", desde que sua ocupação 
seja efetuada de modo a minimizar o impacto paisagístico e ambiental. 
(...) 
g)A área classificada como Área de Recuperação 5 (ARe5) corresponde à 
ocupação clandestina e irregular no interior do Parque Estadual do Rola Moça, 
devendo ser objeto de remoção de seus ocupantes, recuperação ambiental e 
paisagística, a fim de que seja reintegrada à APr contígua. 
(...) 
j) Além das diretrizes constantes das alíneas supra, poderão ser definidas 
diretrizes específicas de preservação e de recuperação ambiental em 
regulamentação a ser baixada pelo CDPCM-BH, ouvido o Comam na matéria de 
cunho ambiental. 

Assim, em 08/10/2002 o Plano de Recuperação de Área Degradada/PRAD da então empresa 

Sical Industrial S/A, à época situada no local, foi encaminhado ao CDPCM-BH, tendo sido 

aprovado conforme Deliberação nº115/2002, publicada no DOM em 23/10/2002. O referido plano 

de recuperação, bem como seu desenvolvimento, produzia resposta positiva no que se refere à 

necessidade de proteção da paisagem da região destacando, entretanto, que a cortina arbórea de 

eucaliptos deveria ser objeto de substituição gradual por espécies nativas da Serra do Curral, 

mediante acompanhamento da SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente). 

Em 2009, por meio do ofício DIPC/EXTER/099-2009 de 17/02/2009, o órgão gestor do patrimônio 

Cultural destacou que “o empreendedor, ao receber posicionamento favorável do CDPCM/BH 

relativo à recuperação da área degradada, atendeu ao disposto nas diretrizes de proteção para a 

Serra do Curral, restando pendente a discussão e aprovação do projeto de uso futuro para a área”. 

Destaca-se que, na ocasião da análise do CDPCM/BH, foram propostos usos futuros para a área 

que correspondem aos indicados pelo empreendedor na declaração anexa, datada de março de 

2007. Entretanto, foi deliberado pelo CDPCM/BH que esta discussão deve ser realizada em 

momento oportuno, próximo ao esgotamento da atividade mineral e que o uso hospitalar na área 

não seria desejável. Para análise das propostas de uso futuro da área, o empreendedor deverá 

apresentar estudo de impacto dos possíveis usos a serem instalados no local. 

Em 2013, em resposta ao Ofício Precon 125/13 quanto ao cumprimento da condicionante de 

licença de operação nª 1780/08, a então DIPC (atualmente DPCA) emitiu o ofício 

DIPC/EXTER/0508-2013 (04/06/2013) ratificando as informações acima. Em 12/08/2015, a 
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mesma Diretoria emitiu outro ofício DIPC/EXTER/0504-2015 com resposta à solicitação do Sr. 

Rondinelli Campos informando que “após visita ao local realizada no dia de hoje juntamente com 

os técnicos da Gerência de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Impacto – GELA da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, solicitamos que o relatório de informações 

complementares solicitado pela Gerência de Licenciamento de Atividades Industriais – GELAI 

através do ofício GELAI/EXTER nº 2431/2015 seja entregue também a esta Diretoria de 

Patrimônio Cultural para avaliação relativa ao eucaliptal a ser substituído conforme deliberação do 

CDPCM/BH em outubro/2002.” 

Em 2020 a nova Empresa, DVG Indústria de Concreto Celular Ltda (sucessora da SICAL) solicitou 

Renovação da Licença de Operação, apresentando novo PRAD. Após manifestação da SMMA, 

elencando diversas pendências relativas ao meio ambiente, observando as diretrizes de proteção 

estabelecidas pelo CDPCM-BH para a área, a DPCA apresentou as seguintes pendências por 

meio do ofício Ofício DPCA/EXTER nº 739/2020 de 06/11/2020: 

1) Segundo o PRAD, “os eucaliptos que atualmente fazem contorno do campo de futebol, e 

estrada de acesso no flanco leste da propriedade, serão preservados por motivos paisagísticos 

(efeito alameda).” Tendo em vista decisões recentes do CDPCM-BH, afeitas à preservação da 

vegetação nativa no perímetro de tombamento e de entorno da Serra do Curral, a DPCA entende 

que também nestas áreas os eucaliptos deveriam ser substituídos por espécies nativas. Até 

mesmo devido à área estar envolta pelo Parque Estadual do Rola Moça. 

2) Ainda conforme o PRAD, a área industrial não é objeto desse licenciamento uma vez que 

possuiria processos de controle ambientais específicos. Essa área, composta por galpão principal, 

prédio administrativo, prédio da diretoria, portaria, escritórios, vestiário, depósitos, entre outros, 

soma mais de 16.000 m2 de área construída no perímetro de tombamento municipal da Serra do 

Curral. Nesse sentido, a DPCA entende que a verificação da regularidade urbanística dessas 

edificações é um fator importante para a requalificação global da área abrangida pelo 

empreendimento. Portanto, mesmo não sendo tema do licenciamento em questão, a DPCA 

gostaria de esclarecimentos quanto à regularidade urbanística das edificações que compõem a 

área industrial, ressaltando que este aspecto deve estar no horizonte dos procedimentos que 

envolvem a recuperação da área, mesmo que na forma de um processo administrativo específico. 

3) No que se refere à diretriz do CDPCM-BH para ARe3, relativa à admissão de equipamentos 

destinados exclusivamente à proteção do patrimônio cultural nas áreas em questão, este tema foi 

abordado em 2002 pelo CDPCM-BH em termos de destinação futura da área. Em seu parecer, a 

então Conselheira relatora sugeria o planejamento, já naquele momento, de uma discussão e 

avaliação sobre reais utilizações futuras do local, compatíveis com essa diretriz. Assim, a DPCA 

recoloca aqui a conveniência da retomada desse debate, que também diz respeito à recuperação 

final da área abrangida pelo empreendimento. 
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3- O EMPREENDIMENTO 

Em 08/08/2022o Processo 31.00000980/2021-76 - Ambiental – Renovação de LO - 3a Análise 

(após desarquivamento) foi tramitado aos órgãos competentes por meio do BH Digital aguardando 

análise da SMMA e do CDPCM-BH para conclusão do processo pela 1ª CLI, visto que a última 

pendência do Relatório CLI 015/2022 apontava a necessidade de o PRAD ser também aprovado 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – CDPCM-BH. 

 
Figura 01: Localização macro do terreno.Fonte: Google Map 

 
Figura 02: Localização do terreno. Fonte:Google Map 

Em 07/10/2022, por meio da GELIN, a SMMA emitiu o PARECER TÉCNICO Nº 1892/22 que 

detalha várias condicionantes que contemplam as diretrizes de proteção do CDPCM-BH, indo 

além. A conclusão que segue abaixo foi extraída do referido parecer: 

A apresentação do PRAD está adequada, devendo ser apresentado as 
solicitações para o corte e aplicação de herbicidas de forma pontual para os 
espécimes arbóreos exóticos e invasores, assim como a aplicação de herbicida 
para os espécimes herbáceos invasores conforme descritos nas condicionantes 
deste parecer. 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  0C3645F68CA4DB4DC28544042101667930820452 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

file:///C:/Users/Érica/Documents/2-PBH/5-CONSELHO/9%20-%20Rua%20Emílio%20Jacques%20de%20Moraes,%2062,%20Belvedere/Google%20Map%20-%20Visualizador%20(https:/www.google.com/maps)


 fl. 5 de 8 
Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

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

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

Deverá ser apresentado os relatórios semestrais com as ações de cada semestre 
conforme proposto no PRAD e condicionado neste parecer. 
Deverá ser cadastrado todo os espécimes plantados em cada área (Anexo II), 
apresentando as informações em arquivo excel e shapefile. 
Deverá ser efetuado o monitoramento mínimo do plantio e da recuperação, com o 
lançamento de parcelas permanentes e aleatórias conforme apresentado neste 
parecer técnico, podendo ser aumentado as variáveis de monitoramento conforme 
solicitação do Requerente. 
As variáveis para o monitoramento do plantio, estão descritas no Anexo III, 
devendo ser apresentando as informações em arquivo excel e shapefile. 
Diante do exposto, esta equipe técnica entende que o PRAD apresentado é 
executável e favorável a sua aprovação desde que atendida as recomendações 
deste parecer e atendidas as condicionantes do Anexo I deste parecer técnico. 
Este parecer não autoriza nenhuma supressão, a qual deverá ser requisitada à 
SMMA no momento oportuno. 

Já o PARECER TÉCNICO1949/22 de 11/10/2022 emitido pela GELAI, gerência do mesmo órgão, 

conclui o documento se posicionando “favorável à concessão da Licença de Operação ao 

empreendimento DVG Indústria de Concreto Celular Ltda, com prazo de validade de 05 (cinco) 

anos. Para assegurar um adequado desenvolvimento do licenciamento ambiental do 

empreendimento, recomendamos as condicionantes e ressalvas do Anexo 1 deste parecer. Cabe 

esclarecer que, a SMMA não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos 

ambientais apresentados, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a 

comprovação quanto a eficiência destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) 

responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) técnico(s).” O mesmo documento apresenta ainda, no 

ANEXO I, as condicionantes e ressalvas ambientais do licenciamento. Ambos os pareceres 

seguem anexados a este relatório.  

Em 20 de outubro de 2022 a Diretoria de Licenciamento de Alta Complexidade – DLAC da 

Secretaria Municipal de Política Urbana – SMPU reitera por email enviado à DPCA a necessidade 

da inclusão deste empreendimento na pauta para apreciação do CDPCM-BH “na maior brevidade 

possível, tendo em vista que o processo de licenciamento ambiental para renovação da Licença 

de Operação está aberto desde janeiro de 2021 e que o prazo de resposta da PBH para 3ª análise 

venceu em 08/10/2022”. Assim, a DPCA submete este novo PRAD à apreciação e deliberação do 

CDPCM-BH. 

Aspectos relativos às dimensões da lavra, degradação ambiental (erosão do terreno em relação à 

drenagem e a outros agentes físicos e químicos, gestão dos poços artesianos e outros aspectos 

ambientais) fogem do escopo de nossa análise no que se refere às suas especificidades técnicas 

e disciplinares. No entanto, tanto a dimensão da lavra, quanto a degradação ambiental causada 

são impactos paisagísticos que interferem na fruição da paisagem da Serra do Curral pelos 

cidadãos.  

Tendo em vista as pendências listadas pela DPCA e pela SMMA, os empreendedores revisaram o 

PRAD, disponibilizando-o para nova análise. Os pareceres técnicos da SMMA seguem anexos a 
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este relatório. Seguem ainda anexados a este relatório o plano de recuperação das áreas 

degradadas (Mina do Jatobá, atualização/2020) e o relatório de avaliação do desempenho 

ambiental (RADA, janeiro/2021), ambos apresentados pela DVG, INDÚSTRIA DE 

CONCRETOCELULAR LTDA. 

Entre as medidas de manejo e melhorias, destacamos do item 6.3 o item 6.3.1 que descreve o 

plano de manejo para substituição gradativa dos eucaliptos e o item 6.3.2 que apresenta o plano 

de manejo para substituição gradativa e eliminação de espécies exóticas sobre as áreas já 

recuperadas, prevendo a substituição de espécies exóticas por nativas em 3 áreas diferentes, 

processos detalhados às páginas 38, 39, 40, 41, 42 e 43 do referido Plano de Recuperação. 

Entendemos que essas medidas contemplam as diretrizes de proteção estabelecidas pelo 

CDPCM-BH. 

Como a área industrial já existente não é objeto do licenciamento em curso, mas ali ainda há um 

galpão principal que abriga prédio administrativo, prédio da diretoria, portaria, escritórios, vestiário, 

depósitos, entre outros, somando mais de 16.000 m2 de área construída no perímetro de 

tombamento municipal da Serra do Curral, reiteramos que a DPCA entende que a verificação da 

regularidade urbanística dessas edificações deverá oportunamente ser ainda analisada pelos 

órgãos competentes da PBH devendo ainda ser ouvido o CDPCM-BH, mesmo que se trate de 

outro processo relativo à regularidade urbanística. Sob o aspecto da preservação do bem 

tombado, entendemos que a recuperação da área deve contemplar uma requalificação global 

abrangendo todo o empreendimento. Quanto aos usos futuros, no que se refere à diretriz do 

CDPCM-BH para ARe3, relativa à admissão de equipamentos destinados exclusivamente à 

proteção do patrimônio cultural nas áreas em questão, extraímos do plano apresentado trecho da 

página 37: 

Este Plano de Recuperação de Áreas Degradadas tem como cenário final, 
consideradas executadas as medidas de acordo com as metas apresentadas e os 
seus respectivos indicadores ambientais (vide Quadro 7.2-1), um ambiente 
conservador. Isto equivale dizer que as áreas atualmente degradadas, bem como 
as de futura operação na área de mineração da DVG, estão programadas para 
integrarem-se no cenário de preservação e sucessão natural. Já as áreas 
industriais, ainda dependerão de decisões futuras a ser incorporado em um 
planejamento de fechamento do empreendimento, ainda não previsto. 
A expectativa, após a execução das medidas de implantação, manejo, 
acompanhamento técnico e monitoramento, registradas neste PRAD (e eventuais 
revisões futuras) é a de que os processos naturais de sucessão vegetal, já 
instalados no ambiente de entorno, imprimam em médio e a longo prazos, a 
perfeita integração de seus componentes típicos, com autossuficiência ambiental 
para o conjunto. 

O tema sobre a destinação futura já foi abordado em 2002 pelo CDPCM-BH. O plano atual não 

contempla ainda o planejamento desejado, mas, embora careça de maiores detalhamentos sobre 

as possibilidades do uso futuro no local, a DPCA entende que essa pauta possa ser retomada 

posteriormente, de modo a considerar a recuperação total da área abrangida pelo 

empreendimento, conforme as diretrizes do CDPCM-BH. 
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De resto, esta diretoria entende que a SMMA analisou com grande propriedade os aspectos do 

empreendimento em análise neste processo para obtenção da LO afetos ao meio ambiente com a 

conclusão expressa no Parecer nº 1949/2022 (anexo a este relatório). Como as respectivas 

condicionantes apontadas anteriormente foram atendidas ou ainda estão no prazo para serem 

atendidas, e com nossas considerações já apresentadas neste relatório, de um modo geral, 

entendemos que o PRAD, postas as novas condicionantes e ressalvas contidas no Anexo I do 

referido Parecer da SMMA, contempla também os interesses da preservação do bem tombado 

sob a ótica do Patrimônio Cultural: 

O presente parecer se posiciona favorável à concessão da Licença de Operação 
ao empreendimento DVG Indústria de Concreto Celular Ltda, com prazo de 
validade de 05 (cinco) anos. Para assegurar um adequado desenvolvimento do 
licenciamento ambiental do empreendimento, recomendamos as condicionantes e 
ressalvas do Anexo 1 deste parecer. 
Cabe esclarecer que, a SMMA não possui responsabilidade técnica e jurídica 
sobre os estudos ambientais apresentados, sendo a elaboração, instalação e 
operação, assim como a comprovação quanto a eficiência destes de inteira 
responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) 
técnico(s). 
 

Nestes termos, a DPCA entende que o PRAD apresentado possa ser passível de aprovação 

também pelo CDPCM-BH. Tendo em vista o exposto, elaboramos o presente Relatório Técnico 

para análise e deliberação do CDPCM-BH. 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, a Diretoria considera o empreendimento passível de licenciamento desde que 

observadas as condicionantes e pendências apontadas nos pareceres técnicos emitidos pela 

SMMA e que, oportunamente, comprove-se a execução das fases previstas para substituição dos 

espécimes exóticos por espécies nativas da Serra do Curral em conformidade com as diretrizes 

de proteção estabelecidas pelo CDPCM-BH de acordo com a deliberação 147/2003. Sob o 

aspecto da paisagem e do bem tombado protegido, entendemos que a exploração mineradora na 

área deste ou de outros futuros empreendimentos poderão não só provocar danos irreparáveis ao 

Meio Ambiente bem como ainda ocasionar grande prejuízo também à Serra do Curral implicando, 

por fim, impactos adicionais ao bem cultural Serra do Curral e ao Conjunto Paisagístico protegido 

pelo CDPCM-BH. A extração existente não é visível na cidade, devido ao relevo da área. No 

entanto, uma ampliação de área de extração que avance a uma cota superior, pode afetar a 

fruição do bem, sendo necessário análises de impactos futuros. Entretanto, até o momento, 

entendemos que não caiba aplicação de medida compensatória.  

Sendo o que se apresenta, encaminhamos o presente relatório técnico, acompanhado da 

documentação referente aos pareceres emitidos pela SMMA, bem como o Plano de Recuperação 

e o Relatório de Avaliação do desempenho ambiental apresentados pelo próprio empreendedor 

para análise e deliberação deste Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 
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Diretoria de Patrimônio  

Cultural e Arquivo Público  
 

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

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

Belo Horizonte - CDPCM-BH. 

 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2022. 

 

 

 

 
Laura Beatriz Lage 

Arquiteta e Urbanista 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo 

Público - DPCA 

 
Mª Helena de R. Costa 

Engenheira Civil 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo 

Público - DPCA 
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