
Nota em defesa do tombamento estadual da Serra do Curral 

 

O Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro vem manifestar o apoio das 

entidades subscritas em defesa da Serra do Curral, em Belo Horizonte (MG), e dos esforços dos 

Conselheiros Estaduais do Patrimônio Cultural de Minas Gerais (CONEP) em prol do tombamento 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) de forma 

a complementar às proteções já asseguradas em âmbito municipal e federal. 

A Serra do Curral é uma referência para os moradores da cidade de Belo Horizonte e representa uma 

área importante de preservação ambiental e de recarga hídrica, habitat de diversas espécies vegetais 

e animais e berço de várias nascentes do Rio das Velhas. 

A autorização concedida ao projeto de mineração predatória da empresa Tamisa (Taquaril Mineração 

SA) pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais no último dia 30 de abril foi feita 

de forma arbitrária e desrespeitosa, desconsiderando o processo já em curso de tombamento estadual 

da Serra do Curral. 

Segundo o CONEP, o Dossiê de Tombamento da Serra do Curral em âmbito estadual elaborado por 

meio de Termo de Compromisso entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o 

IEPHA/MG encontra-se pronto para submissão aos conselheiros desde o começo de 2021. Contudo, 

sua aprovação não foi incluída na pauta do Conselho na única reunião convocada ao longo do ano 

passado, em dezembro de 2021, sob o inédito pretexto de revisão para análise dos impactos 

econômicos do tombamento. 

Manifestamos nosso apoio à submissão imediata do dossiê ao CONEP para que seja concluído o 

processo de tombamento estadual e barrado o processo de destruição pela exploração minerária. 

 

Brasil, 25 de maio de 2022. 
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