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1. RELATÓRIO DE CONTROLE PROCESSUAL  

 
Este tópico verifica se o processo administrativo observa os requisitos de 
validade previstos na Lei nº 14.184, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe 
sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Estadual. 

 
Pasta 01 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.001 a 391. 

1. Controle Processual 
1. Entre as Fls. 001 a 003 – FCE – Formulário de Caracterização do 

Empreendimento. 
2. Entre as Fls. 007 e 008 existe uma página sem numeração. 
3. Entre as Fls. 111 e 112 existe uma página sem numeração. 
4. Entre as Fls. 120 e 121 existe uma página sem numeração. 
5. Fls. 238 a 241 – Definição da ADA, AID e AII meio físico, biótico e  
6. Entre as Fls. 241 e 242 existe uma página sem numeração. 
7. Entre as Fls. 262 e 263 existe uma página sem numeração. 
8. Entre as Fls. 318 e 319 existe uma página sem numeração. 

 
Pasta 02 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.392 a 712. 

2. Controle Processual 
1. Entre as Fls. 478 e 479 existe uma página sem numeração. 
2. Entre as Fls. 490 e 491 existe uma página sem numeração. 
3. Entre as Fls. 603 e 604 existe uma página sem numeração. 
4. Entre as Fls. 653 e 654 existe uma página sem numeração 

 
Pasta 03 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.713 a 1039. 

3. Controle Processual 
1. Fls. 716/719 – SAMOTRACIA – Manifestação Viabilidade 

Abastecimento 
2. Fls. 721/728 – CEMIG – Manifestação – Viabilidade Técnica 

Atendimento. 
3. Entre as Fls. 732 e 733 existe uma página inserida com Fls. 732-A. 
4. Entre as Fls. 842 e 843 existe uma página sem numeração. 
5. Entre as Fls. 965 e 966 
6. CD 01 – Protocolo Correspondência IEPHA – 10/12/2014. 

 
Pasta 04 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.1040 a 1392. 

4. Controle Processual 
1. Fls. 1016/1029 – Documentos Audiência Publica 
2. Existe um CD entre as Fls. 1146 e 1147 que não está numerado. 
3. Existem dois CD’s entre as Fls. 1286 e 1287 que não estão 

numerados. 
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4. Fls. 1286/1287 – CD - Áudio, vídeo e transcrição audiência pública. 

 
Pasta 05 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.1393 a 1806. 

5. Controle Processual 
1. Entre as Fls. 1612 e 1613 existe um CD sem numeração 
2. Fls. 1780/1781 - Manifestação do IPHAM. COM CONDICIONANTES. 

 
Pasta 06 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.1807 a 2163. 

6. Controle Processual 
1. Fls. 1851/2043 – Informações Complementares 
2. Fls. 1998/2003 – Manifestação IEPHA. COM CONDICIONANTES 

 
Pasta 07 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.2164 a 2548-D. 

7. Controle Processual  
1. Fls. 2.164 – Ofício 158/2017 – DREG/SUPRAM 

CENTRAL/SEMAD/SISEMA – Requerendo a Autorização da UC – 
Mona Mãe D’ água nos termos da Resolução CONAMA 428/2010. 

2. Entre as Fls. 2273 e 2274 existe um CD que não foi numerado. 
3. Entre as Fls. 2331 e 2332 existe um CD que não foi numerado. 
4. Entre as Fls. 2361 e 2362 existe um CD que não foi numerado. 
5. Fls. 2.506 Ata de Reunião nº 030/2015 – Processos de Outorga 
6. Fls. 2.529/2539 – Nota Técnica DPRE nº 01/2017 - IGAM 
7. Depois da Fls. 2548, foram inseridas páginas renumeradas 2548A, 

2548B, 2548C e 2548D. – as quais iniciaram o Carimbo de Numeração 
da SUPPRI – Superintendência de Projetos Prioritários. 

 
Pasta 08 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.2549 a 2837. 

8. Controle Processual  
1. Fls. 2.737/2.738 – Deliberação GCPPDES – 11/2017 de 08/08/2017. 
2. Entre as Fls. 2738 a 2744 as Fls. 2739 a 2743 foram renumeradas. 
3. Fls. 2293 – Relatório trimestral de atendimento de comunicação social 

divulgando que a EMATER firmou parceria com a Anglo (30/07/2013) 
no diário do comércio. 

4. Fls 2.835 – Ofício SUPRI/SUPRAM/SEMAD/SISEMA Nº 083/2018 – 
Solicitando Autorização UC – MONA Serra da Calçada. 

5. Fls. 2836/2837 – Manifestação UC – MONA Serra da Calçada 

 
Pasta 09 – Proc. 476-2014-001-2015 – Fls.2838 a 3125. 

9. Controle Processual 
1. Fls. 2.934 – Anuência da Prefeitura de Nova Lima (Obs.: anuência 

para área de 2015,30 ha e densidade demográfica de 111,5 
hab/ha). 
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2. Fls. 2961/2976 – Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – 
Inquérito Civil nº 0188.15.000608-1 

3. Entre as Fls. 2976 e 2979 as Fls. 2977 e 2978 foram renumeradas. 
4. Fls. 2.979/2.980 – Termo de Anuência para Licenciamento – nº 

01/DIUC/IEF/SISEMA/2018 - Autorização – UC – APA-SUL PESRM 
– Com Condições Técnicas; 

5. Entre as Fls. 2981 e 2984 as Fls. 2982 e 2983 foram renumeradas. 
6. Fls. 3.023/3061 – Parecer Único – SUPRI 
7. Fls. 3.125 – Deliberação GCPPDES Nº 15/18 de 07 de agosto 2018 

que altera a Deliberação GCPPDES Nº 11/18. 

 
Pasta 01 – APEF - 00665-2015 Fls.01 a 277 

10. Controle Processual 
1. Entre as Fls. 108 e 109 existe uma página sem numeração. 
2. Entre as Fls. 171 e 172 existem 3 mapas que não estão numerados. 
3. Entre as Fls. 178 e 179 existem 3 mapas que não estão numerados. 
4. Entre as Fls. 189 e 190 existem uma página sem numeração. 

 
Pasta 01 – Outorga -24136-2017 Fls.01 a 432 

11. Controle Processual 
1. Entre as Fls. 001 a 002 – FCE – Formulário de Caracterização do 

Empreendimento. 

 
 
CONCLUSÃO 

1. O órgão da Administração Publica responsável pela condução do 
processo em questão deverá proceder a numeração das paginas não 
numeradas de forma a atender o art. 19 da Lei nº 14.184, de 30 de 
janeiro de 2002; 
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2. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS 
 
Este tópico verifica a existência dos requisitos para o 
desenvolvimento válido do processo administrativo ambiental, 
em observância à legislação vigente. 
 

2.1 AUTORIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 
 
Conforme preceitua o art. 1º da Resolução CONAMA 428/2010, “o 
licenciamento de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental que possam afetar Unidade de Conservação (UC) 
específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados 
pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de 
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão 
responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas 
Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão 
responsável pela sua criação.” (g.n.) 
 
Já o §2º do mencionado artigo define: “Durante o prazo de 5 anos, 
contados a partir da publicação da Resolução nº 473, de 11 de 
dezembro de 2015, o licenciamento de empreendimento de 
significativo impacto ambiental, localizado numa faixa de 3 mil 
metros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, 
sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção de 
RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas 
Consolidadas. (redação dada pela Resolução nº 473/2015)..” (g.n) 
 
Verificando as informações constantes dos autos, mais precisamente 
dos documentos de fls. 651, 652, 799, 843/844, 1589/1592, 2.018, 
2.150 a 2.163, verifica-se que o empreendimento está localizado 
numa faixa de 3 mil metros e dentro das Zonas de Amortecimento 
das seguintes unidades de conservação e respectivos órgãos 
gestores: 
 

a. APA – SUL – IEF/MG; 

b. Parque Estadual da Serra do Rola Moça – IEF/MG; 

c. Estação Ecológica de Fechos – IEF/MG; 

d. Monumento Natural Estadual Serra da Moeda – IEF/MG; 

e. Monumento Natural Mãe D’água – Município de 
Brumadinho; 
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f. Monumento Natural da Serra da Calçada; 

g. APE de Catarina – IEF/MG; 

h. APE de Fechos – IEF/MG; 

i. RPPN – Capitão do Mato – Proprietário VALE S/A; 

j. RPPN – Serra da Moeda – Proprietário: SAMP Factoring 
Sociedade Fomento Comercial Ltda., 

 
Portaria nº. 063, de 9 de abril de 2008. 

 
Reconhece como Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, a RPPN "Capitão do Mato", situada nos 
município de Nova Lima - 

 
Minas Gerais. 

 
O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - 
IEF, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº. 2.606, de 5 de janeiro de 1962, alterada 
pela Lei nº. 8.666, de 21 de setembro de 1984, Lei nº. 
12.582, de 17 de julho de 1997 e pela Lei Delegada nº. 
79, de 29 de janeiro de 2003, alterada pela Lei 
Delegada nº. 158, de 25 de janeiro de 2007 e Decreto 
nº. 44.372, de 9 de agosto de 2006, e, considerando o 
Decreto Estadual nº. 39401, de 21 de janeiro de 1998, 

 
Resolve: 
Art. 1º Reconhecer, mediante registro, como Reserva 

Particular do Patrimônio Natural - RPPN, de 
interesse público e em caráter de perpetuidade, 
a área de 894,00 hectares, denominada RPPN" 
Capitão do Mato ", situada no município de Nova 
Lima, Estado de Minas Gerais, de propriedade 
da Companhia Vale do Rio Doce, cujo imóvel 
encontra-se registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Nova Lima/MG, sob a 
matrícula de número 6.172, livro 2. 

 
Art. 2º Os proprietários ficam obrigados ao 

cumprimento do disposto no Decreto nº. 39.401, 
de 21 de janeiro de 1998 e demais normas legais 
e regulamentares aplicáveis, devendo proceder, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, à averbação do 
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Termo de Compromisso, no Cartório de Registro 
de Imóveis competente. 

 
Art. 3º. As condutas e atividades lesivas à área 

reconhecida sujeitam o infrator às penalidades 
e sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis. 

 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Belo Horizonte, 9 de abril de 2008; 220deg. da 
Inconfidência Mineira e 187deg. da Inconfidência do 
Brasil. 
 
(a) Humberto Candeias Cavalcanti - Diretor Geral 

 
 

Portaria nº. 184, de 29 de setembro de 2009. 
 

Retifica a Portaria nº 03, de 05 de janeiro de 2007, que 
conheceu como Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, a RPPN "Serra da Moeda", situada no 
município de Brumadinho - Minas Gerais. 

 
O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - 
IEF, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º do Decreto nº 44.807, de 12 de maio de 
2008, através de designação da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
publicada no "Minas Gerais" em 09 de setembro de 
2009,e com respaldo na Lei Delegada nº 79, de 29 de 
janeiro de 2003, alterada pela Lei Delegada nº 158, de 
25 de janeiro de 2007, com base na Lei nº 2.606, de 5 
de janeiro de 1962, alterada pela Lei nº 8.666, de 21 de 
setembro de 1984; 

 
Resolve: 

 
Art. 1º - Alterar a portaria nº 03, de 05 de janeiro de 

2007, que reconheceu como Reserva Particular 
do Patrimônio Natural, RPPN "Serra da Moeda", 
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situada no município de Brumadinho - Minas 
Gerais. 

 
Art. 2º - Retificar o art. 1º da Portaria nº 03, de 05 de 

janeiro de 2007, passando então a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
"Reconhecer, mediante registro, como Reserva 
Particular do Patrimônio Natural - RPPN, de 
interesse público e em caráter de perpetuidade, 
a área de 14,82 (quatorze hectares e oitenta e 
dois ares), denominada RPPN "Serra da Moeda", 
situada no município de Brumadinho - MG, de 
propriedade da empresa SAMP Factoring 
Sociedade Fomento Comercial Ltda., cujo o 
imóvel encontra-se registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de 
Brumadinho/MG, sob a matricula de número 
17.320, Livro 2, fls. 01." 

 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Belo Horizonte, aos 29 de setembro de 2009; 221deg. 
da Inconfidência Mineira e 188º da Independência do 
Brasil. 

 
(a) Shelley de Souza Carneiro - Diretor Geral 

 
No caso da UC Monumento Natural de Moeda, a referida unidade 
ainda não possui ZA definida, pois, o processo encontra-se pendente 
de julgamento de recurso junto a CPB, não sendo possível assim 
entender como estabelecida sua ZA. 
 
Outrossim o processo de licenciamento ambiental é anterior à 
decisão da CPB em relação ao Mona de Moeda, pelo que não 
dispensaria o empreendedor e/ou os técnicos da SUPRI de 
elaborarem os estudos e avaliações técnicas sobre os impactos do 
empreendimento naquela UC. 
 
Esclareça-se que o empreendimento é limítrofe ao perímetro das 
seguintes Unidades de Conservação: 
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a) Monumento Natural Estadual Serra da Moeda – IEF/MG; 
b) Monumento Natural Mãe D’ água – Município de Brumadinho; 
c)  Monumento Natural da Serra da Calçada; 
c) RPPN – Capitão do Mato – Proprietário: VALE S/A; 
 
 
O Parecer Único de lavra da SUPPRI em sua folha de início assim 
descreve a localIzação do empreendimento em relação as UC’s 
 

 
 
 
Já no item 6.1.5 do PU, estabelece: 
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Entretanto as informações constantes do parecer único da SUPPRI 
NÃO correspondem aos documentos constantes dos autos, a saber: 
 

a.  Não foi localizado nos autos a manifestação do Instituto 
Estadual de Florestas atinente à Unidade de Conservação 
Estação Ecológica de Fechos, não se podendo entender de 
forma extensiva o Termo de Anuência para Licenciamento nº 
01/DIUC/IEF/SISEMA/2018, o qual, expressamente está 
restrito às Unidades de Conservação Parque Estadual da 
Serra do Rola Moça e APA-SUL. 

 
b. Não foi localizado nos autos a manifestação do Instituto 

Estadual de Florestas atinente à Unidade de Conservação 
Monumento Natural de Moeda, não podendo entender de 
forma extensiva o Termo de Anuência para Licenciamento nº 
01/DIUC/IEF/SISEMA/2018, o qual, expressamente está 
restrito às Unidades de Conservação: Parque Estadual da 
Serra do Rola Moça e APA-SUL. 

 
c. Não foi localizado nos autos a manifestação do Instituto 

Estadual de Florestas atinente à Unidade de Conservação 
APE’s de Catarina e Fechos, não se podendo entender de 
forma extensiva o Termo de Anuência para Licenciamento nº 
01/DIUC/IEF/SISEMA/2018, o qual, expressamente está 
restrito às Unidades de Conservação: Parque Estadual da 
Serra do Rola Moça e APA-SUL 

 
d. Não foi localizado nos autos a manifestação do proprietário 

e/ou do IEF/MG atinente à Unidade de Conservação RPPN 
CAPITÃO DO MATO. 

 
e. Não foi localizado nos autos a manifestação do proprietário 

e/ou do IEF/MG atinente à Unidade de Conservação RPPN 
SERRA DA MOEDA. 

 
f. O empreendimento encontra-se no raio de 3.000 mts e/ou na 

ZA de mais UC’s do que as especificadas no PU e de que 
compreendem os estudos apresentados. 

 

2.2 ESCLARECIMENTOS: 
 
Solicita-se a equipe técnica da SUPPRI os seguintes 
esclarecimentos: 
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a. Constando do processo informações e dados técnicos 
suficientes, porque a equipe técnica da SUPPRI NÃO se 
manifestou sobre as Unidades de Conservação: Estação 
Ecológica de Fechos, Monumento Natural Estadual Serra da 
Moeda, RPPN Serra da Moeda, RPPN Capitão do Mato e 
APE’s de Catarina e Fechos, inclusive quanto a manifestação 
das UC prevista na Resolução CONAMA 428/2010? 

 
b. Por que a equipe técnica da SUPPRI afirma que o Termo de 

Anuência para Licenciamento nº 01/DIUC/IEF/SISEMA/2018 
abrange a manifestação da Estação Ecológica de Fechos, 
APE’s Catarina e Fechos se o mesmo não menciona tais UC´s 
e expressamente se restringe às Unidades de Conservação 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça e APA SUL? 

 
c. Porque às fls. 01 do Parecer Único no item Localização em 

Unidade de Conservação o parecer é omisso em relação a 
Estação Ecológica de Fechos, Monumento Natural Estadual 
Serra da Moeda, Monumento Natural Municipal Mãe D´água, 
RPPN Serra da Moeda, RPPN de Capitão do Mato e APE´s de 
Catarina e Fechos? Favor justificar. 

 
d. Porque no FOB a equipe técnica da SUPPRI é omissa em 

relação a Estação Ecológica de Fechos, Monumento Natural 
Estadual Serra da Moeda, Monumento Natural Municipal Mãe 
D´água, RPPN Serra da Moeda, RPPN de Capitão do Mato e 
APE´s de Catarina e Fechos? Favor justificar 

 

2.3 CONCLUSÃO 
 
Não constando do processo administrativo de licenciamento 
ambiental os documentos necessários ao seu regular 
desenvolvimento conforme acima apontado, REQUER sejam os 
servidores estaduais da SUPPRI instados a prestar esclarecimentos 
sobre tais pontos e não sendo possível o atendimento no ato da 
reunião, que o processo seja baixado em diligência para providências 
ou esclarecimentos sobre matéria pautada. 
 
Deverão os servidores estaduais da SUPPRI esclarecer também a 
razão pela qual algumas unidades de conservação acima 
enumeradas NÃO constam do Parecer Único como do entorno do 
empreendimento, e mais porque apesar de se ter recomendado 
várias vezes a reelaboração do FCE tais fatos não constam dos 
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mesmos ou do respectivo FOB, sob pena de, não prestando os 
esclarecimentos ou as justificativas técnicas que amparem a conduta 
dos servidores da SUPPRI poder-se entender como afirmação 
inverídica ou enganosa, e/ou, erro grosseiro, passível das sanções 
administrativas, cíveis e criminais. 
 
No mesmo sentido o empreendedor deverá esclarecer o porque NÃO 
consta de seu FCE (omissão) a indicação de várias unidades de 
conservação acima enumeradas, das quais o empreendimento 
encontra-se em um raio de 3.000 mts ou dentro de sua zona de 
amortecimento, como também, não apresentou as respectivas 
autorizações. 
 

Caso sejam ultrapassadas as questões PRELIMINARES e 
PREJUDICIAIS ACIMA passamos ao mérito do Processo em 
questão. 
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3 ART. 11 DA LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2006 DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO E PROTEÇÃO 
DA VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA MATA 
ATLÂNTICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

3.1 O artigo 11 da Lei Nº 11.428/2006 assim estabelece: 
 

“Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária 
ou nos estágios avançado e médio de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam 
vedados quando: 

 
I - a vegetação: 

 
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres 

ameaçadas de extinção, em território nacional 
ou em âmbito estadual, assim declaradas pela 
União ou pelos Estados, e a intervenção ou o 
parcelamento puserem em risco a sobrevivência 
dessas espécies;  

 
b) exercer a função de proteção de mananciais ou de 

prevenção e controle de erosão;  
 

c) formar corredores entre remanescentes de 
vegetação primária ou secundária em estágio 
avançado de regeneração;  

 
d) proteger o entorno das unidades de conservação; 

ou  
 

e) possuir excepcional valor paisagístico, 
reconhecido pelos órgãos executivos 
competentes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA;   

 
II - o proprietário ou posseiro não cumprir os 

dispositivos da legislação ambiental, em 
especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, no que respeita às Áreas de 
Preservação Permanente e à Reserva Legal.  
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Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto 
na alínea a do inciso I deste artigo, os órgãos 
competentes do Poder Executivo adotarão as 
medidas necessárias para proteger as espécies da 
flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção 
caso existam fatores que o exijam, ou fomentarão e 
apoiarão as ações e os proprietários de áreas que 
estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência 
dessas espécies.” 

 
3.2 O Parecer Único elaborado pela equipe técnica da SUPPRI 
aborda a questão da Mata Atlântica em seu item 6.1.8.2, se 
restringindo às questões atinentes aos artigos 30 e 31, a saber: 

 

 

 
Entretanto e apesar do empreendimento se situar no perímetro de 
3.000 mts e/ou dentro da Zona de Amortecimento de várias unidades 
de conservação algumas delas de proteção integral, o parecer único 
da SUPPRI NÃO abordou e não avaliou as questões atinentes às 
VEDAÇÕES constantes do art. 11 da Lei da Mata Atlântica em 
relação ao empreendimento proposto. 

 
Da mesma forma os estudos apresentados pelo empreendedor são 
omissos em relação às avaliações atinentes às vedações do 
supramencionado artigo de lei. 

 

O documento de fls. 1404 descreve os Pontos de Levantamento 
Primário da Fauna e Fitofisionomias da Áreas, apresenta de forma 
clara a incidência de campos rupestres em áreas contíguas e 
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lindeiras a unidades de conservação, o que não foi considerado no 
PU da SUPRRI.  
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3.3 ESCLARECIMENTOS 

 
Solicitar a equipe técnica da SUPPRI os seguintes 
esclarecimentos: 

 
a. Esclarecer a equipe técnica da SUPPRI se a mesma fez 

análise do empreendimento em razão das vedações 
constantes do artigo 11 da Lei da Mata Atlântica tendo em 
vista que o empreendimento se encontra no raio de 3.000 mts 
e/ou na zona de amortecimento de diversas UC´s inclusive de 
proteção integral e também é limítrofe de várias unidades de 
conservação, apontando no Parecer Único onde constam tais 
informações. 

 
b. Caso tais análises e informações não constem do PU 

esclarecer as razões e motivos pelos quais a equipe da 
SUPPRI NÃO fez constar do PU tais informações ou dados 
técnicos, conforme determina o artigo 66 da Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro DE 1998. 

 
3.4 CONCLUSÃO 

 
Não constando do processo administrativo de licenciamento 
ambiental as informações e dados técnicos necessários seu regular 
desenvolvimento conforme acima apontado, REQUER sejam os 
servidores estaduais da SUPRI instados a prestar esclarecimentos 
sobre tais pontos e não sendo possível o atendimento no ato da 
reunião, que o processo seja baixado em diligência para providências 
ou esclarecimentos sobre matéria pautada. 

 
Deverão os servidores estaduais da SUPPRI esclarecer se 
elaboraram a análise do empreendimento em razão das vedações 
constantes do artigo 11 da Lei da Mata Atlântica e porque tais 
análises NÃO constam do Parecer Único, sob pena de, não 
prestando os esclarecimentos ou as justificativas técnicas que 
amparem a conduta dos servidores da SUPPRI poder-se entender 
como afirmação inverídica ou enganosa, e/ou, erro grosseiro, 
passível das sanções administrativas, cíveis e criminais. 
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No mesmo sentido o empreendedor deverá esclarecer o porque NÃO 
apresentou informações ou dados técnico-científicos nos estudos 
acostados neste processo de licenciamento ambiental relativos às 
vedações constantes do art. 11 da Lei da Mata Atlântica. 
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4 POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA VIABILIDADE 
AMBIENTAL PARA OUTRAS FASES DO 
LICENCIAMENTO, 

 
4.1. DOS FATOS E DO DIREITO 

Os técnicos da SUPPRI no Parecer Único nº 0450015/2018 da 
Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI) referente ao PA 
nº 00476/2014/001/2015 se posicionam no sentido de postergar para 
outras fases do licenciamento vários questões (inclusive estudos 
como o hidrogeológico), necessários à correta avaliação da 
viabilidade ambiental do empreendimento, quando na verdade 
deveriam preceder a análise de tais questões para fins de avaliação 
da Licença Prévia (LP). 

 
Seguem abaixo alguns trechos nesse contexto: 

 
Na página 7 

No item 2.1, sobre o Projeto Urbanístico, se informa que “Cabe 
salientar que, conforme informações complementares apresentadas 
pelo empreendedor, sob o protocolo nº R00196943/2017 e decisão 
técnica tomada em reunião ocorrida em 14/07/2017, com a equipe da 
SUPRAM CM, a obtenção de Licença Prévia está vinculada ao 
projeto Masterplan e que nesse momento, de acordo com o FCEI 
retificado, a disponibilidade hídrica hoje existente seria capaz de 
atender às 2 primeiras fases do empreendimento”. (grifo nosso) 
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Na página 11 

No item 2.2.3, sobre Esgotamento Sanitário se informa que “Os 
estudos preliminares da rede coletora e interceptores estimaram 
as demandas de água em cada fase e foi proposto o pré-
dimensionamento destas estruturas relacionadas à rede coletora e 
seus interceptores” e se conclui que “o detalhamento do projeto a 
ser implantado, incluindo as alternativas de reuso para cada tipo de 
ocupação, deverá ser apresentado na fase de LI.” (grifo nosso) 
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Na página 12 

No item 2.2.7, sobre a Rede de Abastecimento de Água, se informa 
que “O estudo sobre a disponibilidade hídrica será objeto de análise 
no ITEM 5 – Hidrogeologia.” (grifo nosso) 

 

 

 
Na página 23 

No item 5 sobre Hidrogeologia se informa que: 

Ressalte-se que a Concessionária Samotracia, em resposta à 
solicitação do Empreendedor declarou que “o empreendimento 
CSUL, a ser implantado na área de atuação desta concessionária, 
em Nova Lima, Minas Gerais, apresenta viabilidade no que tange 
ao abastecimento de água, desde que as instalações (projetos de 
infraestrutura e executivo) sejam implantadas com base em estudos 
e projetos específicos a serem apresentados para análise dentro 
das premissas de demandas e critérios técnicos a serem 
devidamente aprovados por esta concessionária”. A Samotracia 
finaliza sua resposta informando da viabilidade do abastecimento de 
água, desde que “se confirmarem as vazões e potenciais hídricos 
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indicados nos estudos”. O ofício de resposta da Empresa Samotracia 
quanto a viabilidade de abastecimento de água para o projeto 
Centralidade Sul – nº 40/2014 – encontra-se no processo de 
licenciamento ambiental.  

 
Nas discussões técnicas realizadas com a equipe da SUPRAM 
Central, assim como nos debates ocorridos por ocasião da Audiência 
Pública, verificou-se que os estudos de disponibilidade hídrica, 
apresentados no EIA e realizados pelas empresas Hidrovia e 
Potamos, denominado “Avaliação das Disponibilidades Hídricas 
Superficiais e Subterrâneas para o empreendimento Centralidade 
Sul”, se mostraram insuficientes. Nesse sentido, o levantamento 
hidrogeológico se fez necessário e visa caracterizar a dinâmica de 
circulação das águas subterrâneas nos domínios de interesse 
avaliados, definir áreas de mananciais, identificadas a partir de 
interpretações geofísicas e, propor pontos para o seu efetivo 
aproveitamento através da indicação de áreas alvo para a instalação 
de poços tubulares profundos para captação de águas subterrâneas. 
Para tanto, foi contratada a empresa MDGEO, ficando esta 
responsável pela execução do Estudo Hidrogeológico, cujos dados 
preliminares são apresentados no item 5.4 deste parecer. (grifo 
nosso) 

 

Quando da 90ª reunião do Conselho do Rola Moça, o Consultor 
Técnico da Csul foi questionado sobre o impacto do 
empreendimento da Csul nos mananciais, atributos de criação 
do Parque Estadual da Serra do Moça foi categórico em afirmar 
que não poderia atestar que o empreendimento NÃO vai afetar 
os mananciais de dar garantias. De lá para cá, não foi 
apresentado a conclusão do estudo mencionado pelo Consultor 
que pudesse atestar a viabilidade do empreendimento em 
questão(vide áudio anexo) 
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Na página 39 

No item 6.1.5, sobre Unidades de Conservação no Entorno do 
Empreendimento, se informa em relação ao Parque Estadual do Rola 
Moça, Estação Ecológica de Fechos, APE’s Catarina e Fechos e APA 
SUL que: 

 
- Foi emitido, pelo Instituto Estadual de Florestal, o Termo de 
Anuência para o Licenciamento – 01/DIUC/IEF/SISEMA/2018, com 
as seguintes CONDICIONANTES: 

 
1. Conclusão, antes da LI, do Estudo Hidrogeológico, solicitado 
pela SUPRI e que serão acompanhados pelo IPT, conforme acordo 
entre o Empreendedor e o Ministério Público de Minas Gerais; 

 
2. Conclusão, antes da LI, do Estudo para viabilização de corredor 
ecológico entre as áreas verdes do empreendimento e demais 
unidades de Conservação existentes na região de implantação do 
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mesmo, com conectividade e largura suficientes para cumprir com as 
finalidades de atratividade, proteção e condução da fauna.  

(grifo nosso) 

 

 

 
Na página 71 

No item 15.2 sobre a Síntese dos fatos e documentos apresentados, 
se informa 

 
No que se refere à disponibilidade hídrica, cabe destacar o Parecer 
Técnico de Engenharia/Meio Ambiente do Ministério Público de 
Minas Gerais, elaborado para atender à solicitação da Promotora nos 
autos do Inquérito Civil nº 0188.15.000.608-1, onde a Central de 
Apoio Técnico - CEAT da Procuradoria Geral de Justiça do MPMG, 
recomenda que a Licença de Implantação do empreendimento ocorra 
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por fases, para que a avaliação da disponibilidade hídrica seja 
melhor caracterizada à época da instalação de cada fase do 
empreendimento (fls.1820 a 1828). 

 
Destaca-se que a CSUL formalizou, em 14 de setembro de 2017, 
o processo de outorga de pesquisa hidrogeológica, sob o número 
24196/2017 instruído com o “Relatório Preliminar Consolidado da 
Pesquisa Hidrogeológica” para subsidiar a análise do referido 
processo, que foi devidamente analisado pela técnica conforme item 
5.4 deste parecer. 

 

 

 
 
Sobre a informação acima, inicialmente cabe esclarecer que O 
NÚMERO CORRETO DESSE PROCESSO DE OUTORGA DE 
PESQUISA HIDROGEOLÓGICA É 24136/2017, conforme consta na 
página 1 do Parecer Único nº 0450015/2018 quando trata dos 
processos vinculados concluídos. 

 
Cabe destacar também que, ao contrário do que é informado no 
referido Parecer Único da SUPPRI, a situação do processo de 
outorga retro mencionado NÃO É “CONCLUÍDA”, conforme pode ser 
constatado abaixo nos dados obtidos em consulta realizada em 
30/08/2018 ao SIAM (Sistema Integrado de Informação Ambiental). 
O mesmo se encontra ainda “AGUARDANDO INFORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR”. 

 

Tipo Outorga  Situação 
AGUARDANDO 
INFORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR  

Processo 024136/2017  Uso 

CAPTAÇÃO DE 
ÁGUA 
SUBTERRÂNEA 
PARA FINS DE 
PESQ ...  

Data form. 14/09/2017  



25/69 
 

Emprdor./Reqrte.  
17.532.265/0001-33  - G23SB 
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 
E OUTROS  

Prazo de 
Análise 13/12/2017  

Empreendimento  
17.532.265/0001-33  - G23SB 
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 
E OUTROS  

Responsável Adriana de Jesus 
Felipe  

Município NOVA LIMA  

 
Documentos do Processo 

 

Total de Registros: 21  

Protoco
lo  Tipo  Data  

E/
R Emitente  Status  

Comp
. 
Ambi
ental  

V
er 

1057558
/2017 

ART - 
ANOTAÇÃO 
DE 
RESPONSAB
ILIDADE 
TÉCNICA(IG
AM) 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057559
/2017 

CNPJ E 
CARTEIRA 
DE 
IDENTIDADE 
DO 
REQUERENT
E 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057560
/2017 

CPF, 
CARTEIRA 
DE 
IDENTIDADE 
E 
PROCURAÇ
ÃO 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

about:blank
about:blank
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057558/2017&text=ART%20-%20ANOTA%C3%87%C3%83O%20DE%20RESPONSABILIDADE%20T%C3%89CNICA(IGAM)%20%20
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057558/2017&text=ART%20-%20ANOTA%C3%87%C3%83O%20DE%20RESPONSABILIDADE%20T%C3%89CNICA(IGAM)%20%20
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057559/2017&text=CNPJ%20E%20CARTEIRA%20DE%20IDENTIDADE%20DO%20REQUERENTE
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057559/2017&text=CNPJ%20E%20CARTEIRA%20DE%20IDENTIDADE%20DO%20REQUERENTE
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057560/2017&text=CPF,%20CARTEIRA%20DE%20IDENTIDADE%20E%20PROCURA%C3%87%C3%83O
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057560/2017&text=CPF,%20CARTEIRA%20DE%20IDENTIDADE%20E%20PROCURA%C3%87%C3%83O
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1057568
/2017 

CRONOGRA
MA DE 
EXECUÇÃO 
DOS 
TRABALHOS 

14/09/
2017 R   

NÂO 
DIGITALI
ZADO 

 

  

0412368
/2018 

DOCUMENT
O DE 
PROCESSO 

07/06/
2018 R 

CSUL 
DESENVOLV
IMENTO 

DIGITALI
ZADO 

 

 

0448713
/2018 

DOCUMENT
O DE 
PROCESSO 

22/06/
2018 R CSUL 

DIGITALI
ZADO 

 

 

0447995
/2018 

FCEI - 
FORMULÁRI
O 
INTEGRADO 
DE 
CARACTERI
ZAÇÃO DO 
EMPREENDI
MENTO 

21/06/
2018 R CSUL 

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057561
/2017 

FORMULÁRI
O TÉCNICO 
PARA USO 
DE ÁGUA 
SUBTERRÂN
EA 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057566
/2017 

MAPA DE 
PONTO DE 
REDE DE 
MONITORAM
ENTO 

14/09/
2017 R   

NÂO 
DIGITALI
ZADO 

 

  

1057564
/2017 

MAPA 
GEOLÓGICO
-
ESTRUTURA
L 

14/09/
2017 R   

NÂO 
DIGITALI
ZADO 

 

  

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057568/2017&text=CRONOGRAMA%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%20DOS%20TRABALHOS
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057568/2017&text=CRONOGRAMA%20DE%20EXECU%C3%87%C3%83O%20DOS%20TRABALHOS
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0412368/2018&text=DOCUMENTO%20DE%20PROCESSO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0412368/2018&text=DOCUMENTO%20DE%20PROCESSO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0448713/2018&text=DOCUMENTO%20DE%20PROCESSO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0448713/2018&text=DOCUMENTO%20DE%20PROCESSO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0447995/2018&text=FCEI%20-%20FORMUL%C3%81RIO%20%20INTEGRADO%20DE%20CARACTERIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20EMPREENDIMENTO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0447995/2018&text=FCEI%20-%20FORMUL%C3%81RIO%20%20INTEGRADO%20DE%20CARACTERIZA%C3%87%C3%83O%20DO%20EMPREENDIMENTO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057561/2017&text=FORMUL%C3%81RIO%20T%C3%89CNICO%20PARA%20USO%20DE%20%C3%81GUA%20SUBTERR%C3%82NEA
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057561/2017&text=FORMUL%C3%81RIO%20T%C3%89CNICO%20PARA%20USO%20DE%20%C3%81GUA%20SUBTERR%C3%82NEA
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057566/2017&text=MAPA%20DE%20PONTO%20DE%20REDE%20DE%20MONITORAMENTO%20
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057566/2017&text=MAPA%20DE%20PONTO%20DE%20REDE%20DE%20MONITORAMENTO%20
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057564/2017&text=MAPA%20GEOL%C3%93GICO-ESTRUTURAL
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057564/2017&text=MAPA%20GEOL%C3%93GICO-ESTRUTURAL
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1057565
/2017 

MAPA 
HIDROGEOL
ÓGICO-
ESTRUTURA
L 

14/09/
2017 R   

NÂO 
DIGITALI
ZADO 

 

  

0453388
/2018 

PARECER 
TÉCNICO 

25/06/
2018 E 

DATEN/SUP
PRI 

AGUARD
ANDO 
APROVA
CAO 

 

 

1057563
/2017 

PLANTA 
ATUALIZADA 
DA MINA 

14/09/
2017 R   

NÂO 
DIGITALI
ZADO 

 

  

0160604
/2018 

RECEBIMEN
TO DE 
INFORMAÇÕ
ES 
COMPLEME
NTARES 

22/02/
2018 R 

CSUL 
DESENVOLV
IMENTO 
URBANO SA 

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057570
/2017 

RECIBO DAE 
EMOLUMEN
TO 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057571
/2017 

RECIBO DE 
DOCUMENT
OS 

14/09/
2017 E   

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057569
/2017 

RECIBO DO 
PAGAMENT
O - DAE 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057567
/2017 

REGISTRO 
DO IMÓVEL 
ONDE 
LOCALIZA 
CADA 
PONTO DE 
CAPTAÇÃO 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

1057562
/2017 

RELATÓRIO 
TÉCNICO 
CONFORME 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057565/2017&text=MAPA%20HIDROGEOL%C3%93GICO-ESTRUTURAL
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057565/2017&text=MAPA%20HIDROGEOL%C3%93GICO-ESTRUTURAL
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0453388/2018&text=PARECER%20T%C3%89CNICO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0453388/2018&text=PARECER%20T%C3%89CNICO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057563/2017&text=PLANTA%20ATUALIZADA%20DA%20MINA
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057563/2017&text=PLANTA%20ATUALIZADA%20DA%20MINA
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0160604/2018&text=RECEBIMENTO%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%95ES%20COMPLEMENTARES
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0160604/2018&text=RECEBIMENTO%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%95ES%20COMPLEMENTARES
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057570/2017&text=RECIBO%20DAE%20EMOLUMENTO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057570/2017&text=RECIBO%20DAE%20EMOLUMENTO
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057571/2017&text=RECIBO%20DE%20DOCUMENTOS
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057571/2017&text=RECIBO%20DE%20DOCUMENTOS
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057569/2017&text=RECIBO%20DO%20PAGAMENTO%20-%20DAE
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057569/2017&text=RECIBO%20DO%20PAGAMENTO%20-%20DAE
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057567/2017&text=REGISTRO%20DO%20IM%C3%93VEL%20ONDE%20LOCALIZA%20CADA%20PONTO%20DE%20CAPTA%C3%87%C3%83O
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057567/2017&text=REGISTRO%20DO%20IM%C3%93VEL%20ONDE%20LOCALIZA%20CADA%20PONTO%20DE%20CAPTA%C3%87%C3%83O
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057562/2017&text=RELAT%C3%93RIO%20T%C3%89CNICO%20CONFORME%20MODELO%20DE%20INSTRU%C3%87%C3%95ES%20DISPONIVEL%20NO%20SITE%20DO%20IGAM.
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057562/2017&text=RELAT%C3%93RIO%20T%C3%89CNICO%20CONFORME%20MODELO%20DE%20INSTRU%C3%87%C3%95ES%20DISPONIVEL%20NO%20SITE%20DO%20IGAM.
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MODELO DE 
INSTRUÇÕE
S 
DISPONIVEL 
NO SITE DO 
IGAM. 

1057557
/2017 

REQUERIME
NTO DE 
OUTORGA 

14/09/
2017 R   

DIGITALI
ZADO 

 

 

0131971
/2018 

SOLICITAÇÃ
O DE 
INFORMAC. 
COMPLEME
NTARES 

09/02/
2018 E 

DATEN/SUA
RA 

NÂO 
DIGITALI
ZADO 

 

  
 

 

  

Documentos do FOBI 
 

Total de Registros: 4  

Protocolo  Tipo  Data  
E/
R  Emitente  Status  

Ve
r  

0786588/20
17 

CERTIDÃO 
NEGATIVA 
(RESOLUÇ
ÃO 001/92) 

18/07/20
17 E   

DIGITALIZA
DO 

 

0786590/20
17 DAE 

18/07/20
17 E   

DIGITALIZA
DO 

 

0786589/20
17 DAE 

18/07/20
17 E   

DIGITALIZA
DO 

 

0786577/20
17 

FOBI - 
FORMULÁR
IO 
ORIENTAÇ
ÃO BASICA 
- 
INTEGRAD
O 

18/07/20
17 E 

SUPRAM
CM 

DIGITALIZA
DO 

 

 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057557/2017&text=REQUERIMENTO%20DE%20OUTORGA
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=1057557/2017&text=REQUERIMENTO%20DE%20OUTORGA
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0131971/2018&text=SOLICITA%C3%87%C3%83O%20DE%20INFORMAC.%20COMPLEMENTARES
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/documento_form.jsp?pageheader=N&ano_apefoutorga=2017&num_apefoutorga=24136&tipoProcesso=4&child=S&CallerPage=/siam/analise/consultar_list_outorga.jsp!text=null%C2%A8num_pou=24136%C2%A8ano_pou=2017%C2%A8cod_empreendimento=894029&id=0131971/2018&text=SOLICITA%C3%87%C3%83O%20DE%20INFORMAC.%20COMPLEMENTARES
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Mesmo porque os estudos hidrogeológicos, iniciados conforme 
Relatório Preliminar Consolidado constante do item 5.4 do PU, 
nenhuma novidade traz a respeito das reservas hídricas. 

 

Por fim e não menos importante o Decreto 47.383/2018 que 
estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica 
infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos 
hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização 
e aplicação das penalidades, define em seu artigo 16, o seguinte: 

 
“Art. 16. O procedimento de licenciamento 
ambiental é iniciado com a caracterização da 
atividade ou do empreendimento, inclusive quanto 
à intervenção ambiental e ao uso de recursos 
hídricos, na qual deverão ser consideradas todas 
as atividades por ele exercidas, mesmo que em 
áreas contíguas ou interdependentes, sob pena de 
aplicação de penalidade caso seja constatada 
fragmentação do processo de licenciamento.” 

 
Por oportuno esclarecer que a comprovação da disponibilidade 
hídrica das fases 03 e 04 que se pretende postergar para a fase 
subsequente do Licenciamento Ambiental NÃO tem amparo nos 
permissivos no art. 31, §4º do Decreto 4.340/02 c/c art. 4º da 
Resolução CONAMA 01/86 e art. 12 da Resolução CONAMA 237/97 
que demonstram a permissão normativa à emissão da licença de 
instalação por etapas, pois, tal possibilidade prescinde de requisitos 
NÃO OBSERVADOS nos presentes autos, a saber: 

a. Que a concepção do projeto esteja aprovada, o que não se 
vislumbra dos autos; 

b. Que a viabilidade ambiental quanto às intervenções 
ambientais e ao uso de recursos hídricos esteja 
devidamente comprovada, o que também não se vislumbra 
dos autos; 

c. Que a instalação por etapas será o meio menos gravoso 
para ao meio ambiente. 
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Assim, não é possível admitir a emissão de licença de instalação para 
uma etapa do projeto – que pressupõe a aprovação dos "planos, 
programas e projetos (...), incluindo as medidas de controle ambiental 
e demais condicionantes" (artigo 8º, inciso II, da Resolução CONAMA 
nº. 237/97) – 

 
4.2. ESCLARECIMENTOS 

 
Solicitar a equipe técnica da SUPPRI os seguintes esclarecimentos: 

 
 
CONSIDERANDO 

1) O método empregado na avaliação da reserva hídrica não é um 
método tradicional. Foi inventado pelo autor e não está publicado 
em publicação científica. 

2) Um dos parâmetros para o cálculo, é a vazão de drenagens (rios, 
córregos) que derivam da bacia onde está o aquífero. Existem 
poucas medidas de vazão realmente relevantes. A maioria das 
medidas não estão posicionadas adequadamente em relação aos 
aquíferos avaliados. Outras medidas ficam longe da bacia em 
estudo. Isto tudo quer dizer que a densidade de dados em que se 
baseia a estimação é baixa, ou seja, a margem de erro é elevada. 

3) Outro parâmetro importante é a área do setor estudado (na qual 
se dá a recarga). Quanto maior a área maior será a reserva. A 
área considerada extrapola em muito a área do projeto: ela inclui 
a fábrica da Coca Cola (cuja área para o cálculo de suas reservas 
inclui a CSUL), também o bairro Vale do Sol, Morro do Chapéu e 
a mina Tamanduá e Capitão do Mato (cujas águas já foram 
exauridas pelo rebaixamento), etc. As reservas estão assim 
sobrestimadas; 

4) No cálculo das reservas somaram reservas de vários aquíferos, 
na suposição que eles estão interligados. Nada mais incerto. A 
própria MDGeo afirma que eles não estão interligados. Mais uma 
evidência que a reserva está sobrestimada.  
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ESCLARECER 

a. Esclarecer a equipe técnica da SUPPRI qual a metodologia 
utilizada para avaliação ambiental da disponibilidade hídrica 
para o empreendimento que se pretende licenciar. Favor 
avaliar e explicar de forma didática, e em vista da base de 
dados, secundários e nem sempre adaptados, utilizada, 
qual o erro associado em termos percentuais, se existe 
alguma margem de erro entre à estimativa das reservas 
hídricas?  

b. Qual seria esta margem de erro de estimação e se a mesma 
ele é aceitável em termos técnico científicos? 

c. Tendo em vista que o empreendimento é dividido em 04 
(QUATRO) FASES e até o presente momento consta do PA 
COPAM nº 476-2014-001-2015 informações de 
disponibilidade hídrica apenas para as FASES 01 e 02, 
correspondente a aproximadamente 66.000 habitantes, o 
que também foi evidenciado e confirmado pelo Parecer 
Único da SUPRI, esclarecer por que a SUPRI sugere: “Para 
as fases subsequentes do Projeto da CSul, 03 e 04 onde 
se dará solução de abastecimento misto, isto é 
superficial e subterrânea, a continuidade da 
implantação deverá ser instruída por processos 
distintos, quando deverão ser solicitados os 
respectivos estudos de viabilidade de abastecimento 
para cada fase subsequente.” E se tal sugestão não 
contradiz o artigo 16 do Decreto 47.383/2018, como 
também, o art. 11 da DN COPAM 217/2017. Fundamentar. 

d. Tendo em vista que o empreendimento é dividido em 04 
(QUATRO) FASES e até o presente momento consta do PA 
COPAM nº 476-2014-001-2015 informações de 
disponibilidade hídrica apenas para as FASES 01 e 02, 
correspondente a aproximadamente 66.000 habitantes, o 
que também foi evidenciado e confirmado pelo Parecer 
Único da SUPRI, esclarecer por que a SUPRI sugere: “o 
DEFERIMENTO desta Licença Ambiental na fase de 
Licença Prévia” que abrange todo o empreendimento e 
não apenas as fases 01 e 02. 
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4.3. CONCLUSÃO 

 
Constando do processo administrativo de licenciamento ambiental 
informações e dados técnicos que atestam a disponibilidade hídrica 
para apenas 66.000 habitantes ou seja, número correspondente às 
fases 01 e 02, e não existindo comprovação nos autos da 
disponibilidade hídrica para as demais fases do empreendimento 
REQUER sejam os servidores estaduais da SUPRI instados a prestar 
esclarecimentos sobre tais pontos e não sendo possível o 
atendimento no ato da reunião, que o processo seja baixado em 
diligência para providências ou esclarecimentos sobre matéria 
pautada. 

 
Deverão os servidores estaduais da SUPPRI esclarecer qual a 
metodologia utilizada para a análise e conclusão da viabilidade 
ambiental do empreendimento em razão do uso de recursos hídricos 
e sua disponibilidade e porque o Parecer Único, em determinado 
ponto sugere que o licenciamento deverá ser fragmentado nas fases 
subsequentes para a COMPROVAÇÃO da disponibilidade de 
recursos hídricos e ao final sugere o deferimento da Licença 
Ambiental na modalidade de Licença Prévia, sob pena de, não 
prestando os esclarecimentos ou as justificativas técnicas que 
amparem a conduta dos servidores da SUPRI poder-se entender 
como afirmação inverídica ou enganosa, e/ou, erro grosseiro, 
passível das sanções administrativas, cíveis e criminais. 

 
No mesmo sentido o empreendedor deverá esclarecer o porque NÃO 
apresentou informações ou dados técnico-científicos necessários a 
comprovar a viabilidade ambiental do empreendimento em relação 
ao uso de recursos hídricos de forma a comprovar a disponibilidade 
hídrica pretendida. 
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5. OMISSÕES DO PARECER ÚNICO 

 
5.1. DOS FATOS E DO DIREITO 

Consta do Termo de Anuência para Licenciamento – nº 
01/DIUC/IEF/SISEMA/2018 - Autorização – UC – APA-SUL PESRM 
– Com Condições Técnicas, acostado às fls. Fls. 2.979/2.980 dos 
autos do PA COPAM nº 476-2014-001-2015, o seguinte: 

 

 

 
 
O Parecer Único da SUPPRI em sua folha 01 faz referencia a 
localização do empreendimento em relação as Unidades de 
conservação e especifica: 

 

 

 
 
Já no item 6.1.5 avalia as questões das Unidades de Conservação 
fazendo as seguintes considerações: 
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Observa-se que o Parecer Único da SUPPRI é OMISSO em relação 
ao fato do empreendimento impactar diversas unidades de 
conservação e NÃO considera em sua integralidade as 
recomendações e condicionantes técnicas do IEF constantes dos 
Termos de Anuência para Licenciamento – nº 
01/DIUC/IEF/SISEMA/2018 - Autorização – UC – APA-SUL PESRM, 
contrariando os artigos 1º, §2º e 3º, § 1º da Resolução Conama 
428/2010, a saber: 

 
Art. 1º O licenciamento de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental que possam afetar 
Unidade de Conservação (UC) específica ou sua 
Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados 
pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento 
em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só 
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poderá ser concedido após autorização do órgão 
responsável pela administração da UC ou, no caso 
das Reservas Particulares de Patrimônio Natural 
(RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação.  
(...) 

§2º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da 
publicação da Resolução nº 473, de 11 de dezembro 
de 2015, o licenciamento de empreendimento de 
significativo impacto ambiental, localizados numa 
faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja 
ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao 
procedimento previsto no caput, com exceção de 
RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e 
Áreas Urbanas Consolidadas. (redação dada pela 
Resolução nº 473/2015). 

 
Art. 3º O órgão responsável pela administração da 
UC decidirá, de forma motivada: 

(...) 

§ 1º A autorização integra o processo de 
licenciamento ambiental e especificará, caso 
necessário, as condições técnicas que deverão ser 
consideradas nas licenças.  

(g.n.) 

(...) 

Temos que a análise sobre a viabilidade ambiental do 
empreendimento em razão das Unidades de Conservação é o órgão 
licenciador, conforme plenamente esclarecido pelo Gerente do IEF e 
pelo Superintendente da SUPRI, Sr. Rodrigo Ribas, no âmbito da 
102ª Reunião Ordinária do Conselho do Parque Estadual da Serra 
do Rola Moça (CD constante do processo 02:49:00 em diante). 

 
 
5.2. ESCLARECIMENTOS 

 
Solicitar a equipe técnica da SUPRI os seguintes esclarecimentos: 
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a. Por que a equipe técnica da SUPPRI omitiu no FOB, nas 
vistorias e no PU a análise dos impactos dos 
empreendimentos em relação a Estação Ecológica de 
Fechos, Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, 
Monumento Natural Municipal Mãe D’água, RPPN Serra da 
Moeda, RPPN de Capitão do Mato, APE’s de Catarina e de 
Fechos. 

 
b. Tendo em vista a recomendação constante do Termo de 

Anuência para Licenciamento – nº 
01/DIUC/IEF/SISEMA/2018 - Autorização – UC – APA-SUL 
PESRM, porque o Parecer único da SUPPRI NÃO 
ANALISOU E CONSIDEROU os Pareceres de Vistas dos 
Conselheiros do Parque Estadual da Serra do Rola Moça 
apresentados durante a 102ª Reunião Ordinária do 
Conselho Consultivo e constantes do processo de 
licenciamento ambiental e se o fez, porque tais análises e 
considerações NÃO constam do Parecer Único. Favor 
justificar de forma itemizada por Parecer de Vista e por 
tópico abordado nos pareceres de vista. 

 
c. Por que não consta do PU a análise da viabilidade 

ambiental do empreendimento em relação às Unidades de 
Conservação afetadas e sua respectivas Zonas de 
Amortecimento, em razão de suas razões de criação e 
atributos tendo em vista que o Superintendente da SUPRRI 
Sr. Rodrigo Ribas e o Sr. Ronaldo Magalhães (Gerente do 
IEF) reconheceram que tal obrigação é do órgão licenciador 
e não do órgão Gestor da Unidade de Conservação (vide 
áudio da 102ª RO do Conselho Consultivo do Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça 02:47:30 a 02:52:40 ).? 

 
5.3. CONCLUSÃO 

 
Deverão os servidores estaduais da SUPPRI esclarecer as razões 
pelas quais NÃO consideraram diversas Unidades de Conservação 
para análise dos impactos do empreendimento apesar do mesmo se 
encontrar nas respectivas ZA’s, no raio de 3.000 mts e/ou ainda ser 
limítrofe com UC, e também, NÃO ANALISARAM E NÃO 
CONSIDERARAM os Pareceres de Vistas dos Conselheiros do 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça apresentados durante a 
102ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo e constantes do 
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processo de licenciamento ambiental, CONFORME 
RECOMENDAÇÃO do Termo de Anuência para Licenciamento – nº 
01/DIUC/IEF/SISEMA/2018 - Autorização – UC – APA-SUL PESRM., 
sob pena de, não prestando os esclarecimentos ou as justificativas 
técnicas que amparem a conduta dos servidores da SUPRI poder-se 
entender como afirmação inverídica ou enganosa, e/ou, erro 
grosseiro, passível das sanções administrativas, cíveis e criminais. 
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6 QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELA ONG 
ABRACE A SERRA E INCORPORADOS A ESTE 
PARECER DE VISTAS. 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AOS TÉCNICOS DA SUPPRI 
SOBRE O PU DA CSUL. 

 
6.1. Queiram os técnicos da SUPPRI esclarecer o que está sendo 
licenciado no processo em questão: 

a. Se um empreendimento imobiliário caracterizado como: 

 
PU p. 3:  

“2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO   

 

 

  

b. Ou apenas as suas duas primeiras fases? 

Para as fases subsequentes do projeto da CSUL, 3 e 4, onde se dará 
soluções de abastecimento misto, isto é, superficiais e subterrâneas, 
a continuidade da implantação deverá ser instruída por processos 
distintos, quando deverão ser solicitados os respectivos estudos de 
viabilidade de abastecimento para cada fase subsequente. 

 
6.2. Queiram os técnicos da SUPPRI esclarecer e demonstrar quais 
foram as bases de análise e o raciocínio técnico utilizado para sugerir 
o deferimento da licença, na minuta da PU onde constavam as 4 
etapas, com abastecimento subterrâneo nas duas primeiras e misto 
nas subsequentes, que os próprios empreendedores, após críticas 
recebidas da sociedade civil, parecem reconhecer que não tem 
viabilidade comprovada, pois nelas não insistem. Como puderam 
sugerir o deferimento de um abastecimento superficial para o qual 
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serão necessárias 4 a 5 captações distantes de mais de 30km do 
empreendimento, cada uma com sua tubulação e unidade de 
recalque? 

 
6.3 Queiram os técnicos da SUPPRI justificar tecnicamente como 
entenderam pela viabilidade ambiental de um empreendimento cujas  

 
“premissas da ocupação na Centralidade Sul” são “ a formação de 
um polo que desestimule os constantes fluxos pendulares em direção 
a Belo Horizonte e demais municípios vizinhos, assim como a sua 
integração com a RMBH e com a sede de Nova Lima, através da 
conectividade viária e de transporte existentes” 

 
alcançará este objetivo tendo “como população alvo” os moradores 
da própria região, que tendem a estabelecer um processo de 
migração regional, interno, envolvendo os municípios da região, 
como Itabirito, Brumadinho, Nova Lima e Belo Horizonte, 
principalmente.” 

 
Sabendo-se que a população conjunta dos municípios de Itabirito, 
Brumadinho, Nova Lima , em 2018,  é estimada em 180.000hab, ou 
o empreendimento esvaziará mais da metade de cada um deles, ou 
o que é muito mais provável, dependerá quase que exclusivamente 
da transferência de belo-horizontinos, que será certamente a 
população alvo, em acréscimo àquela que já se instalou  nos  
inúmeros condomínios já implantados naqueles três municípios. O 
MOVIMENTO PENDULAR QUE O EMPREENDIMENTO QUERIA 
DESESTIMULAR SERÁ AGRAVADO. 

 
6.4 Queiram os técnicos da SUPPRI esclarecer se o empreendedor 
apresentar um estudo, laudo ou relatório ambiental falso ou 
enganoso, inclusive por omissão, ainda que assinado por profissional 
munido de ART, e tendo sido encaminhado aos técnicos da SUPPRI 
denúncia sobre tais erros e/ou omissões contidos no relatório, o 
conteúdo de tal relatório será considerado pelos técnicos da SUPPRI 
como embasamento favorável a recomendação do deferimento da 
licença ambiental? 
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POIS É ESTE JUSTAMENTE O CASO DA AVALIAÇÃO E 
DETERMINAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO 
EMPREENDIMENTO. 

 
Com efeito tanto o CEAT como o IGAM, consultados a respeito desta 
questão concluíram que os estudos hidrogeológicos, por estarem 
embasados apenas em dados secundários, não são conclusivos 
quanto à disponibilidade hídrica e carecem de estudos mais 
aprofundados. Ademais do posicionamento destes órgãos a ONG 
Abrace a Serra protocolizou uma Análise Crítica ao relatório 
hidrogeológico mostrando que as reservas calculadas de água 
subterrânea estão superdimensionadas. Um dos muitos argumentos 
utilizados foi que o relatório soma as reservas de vários aquíferos 
(Cauê, Gandarela, Cercadinho, Taboões, Itacolomy e Moeda) sem 
provar que eles estão efetivamente conectados para que suas 
reservas possam ser adicionadas. Pois bem, a própria MDGEO no 
seus “Esclarecimentos Quanto aos Impactos Hídricos do Projeto 
Centralidade Sul no Parque Estadual do Rola Moça e Estação 
Ecológica dos Fechos” (of. CSul no 34/2018 anexo V março 2018, 
p.2959) afirma  "As demais nascentes de outros aquíferos não estão 
conectadas ao aquífero Cauê que é a unidade hidrogeológica a ser 
explotada". 

 
Assim estando demostrado tanto pelas informações do IGAM COMO 
DA ong Abrace a Serra já encaminhados para SUPPRI, como pelos 
próprios fundamentos da MDGEO que as conclusões do relatório de 
disponibilidade hídrica são total ou parcialmente falsas ou 
enganosas, inclusive por omissão, esclarecer se a SUPPRI corrobora 
integralmente com o relatório de disponibilidade hídrica apresentado 
pelo empreendedor e está tomando como base de suas conclusões 
este relatório? 

 
Esclarecer também os técnicos da SUPPRI se, o fato de estarem 
aceitando como verdadeiros os dados do relatório cujo conteúdo foi 
apontado pela Abrace a Serra da Moeda como tal ou parcialmente 
falso ou enganoso, inclusive por omissão, sem que conste do PU 
análise específica de tais questões não implica na responsabilidade 
pessoal dos técnicos da SUPPRI nos termos da art. 66 da Lei 
9605/98, como também dos conselheiros da CIF/COPAM? 



41/69 
 

6.5. Queiram os técnicos da SUPPRI esclarecer como aceitam 
como compensação ambiental a RPPN ofertada pelo empreendedor 
em área onde já ocorreu lavra mineira em total afronta ao art. 12 do 
Decreto nº 5.746/2006? 

 
Art. 12. Não será criada RPPN em área já concedida 
para lavra mineira, ou onde já incida decreto de 
utilidade pública ou de interesse social 
incompatível com os seus objetivos. 
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7 DOS LIMITES DA ADA, AID E AII. 

 

7.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A área de influência é o território onde ocorrerão ou serão percebidos 
os impactos. 

Define os limites geográficos do meio físico, biótico e antrópico a ser 
estudado. 

 

Resolução 01/86 

Artigo 6º. - O estudo de impacto ambiental 
desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades 
técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do 
projeto, completa descrição e análise dos recursos 
ambientais e suas interações, tal como existem, de 
modo a caracterizar a situação ambiental da área, 
antes da implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, 
destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos 
e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna 
e a flora, destacando as espécies indicadoras da 
qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 
raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 
preservação permanente; 

c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, 
os usos da água e a sócio-economia, destacando os 
sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 
culturais da comunidade, as relações de dependência 
entre a sociedade local, os recursos ambientais e a 
potencial utilização futura desses recursos. 
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Em termos da legislação aplicável, de acordo com o artigo 2º da 
Resolução CONAMA 349 - considera-se: 

A Área Diretamente Afetada – ADA – a área necessária para a 
implantação do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, 
vias de acesso privativas que precisarão ser construídas, ampliadas 
ou reformadas, bem como todas as demais operações unitárias 
associadas exclusivamente à infra-estrutura do projeto, ou seja, de 
uso privativo do empreendimento. 

A Área de Influência Direta – AID – é a área geográfica diretamente 
afetada pelos impactos decorrentes do empreendimento/projeto e 
corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado da ADA, e 
como esta, deverá sofrer impactos, tanto positivos quanto negativos. 

Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou 
potencializados (se positivos) pelo empreendedor. Os impactos e 
efeitos são induzidos pela existência do empreendimento e não como 
consequência de uma atividade específica do mesmo. 

Por fim, a Área de Influência Indireta – AII – abrange um território 
que é afetado pelo empreendimento, mas no qual os impactos e 
efeitos decorrentes do empreendimento são considerados menos 
significativos do que nos territórios das outras duas áreas de 
influência (ADA e a AID). Nessa área tem-se como objetivo analítico 
propiciar uma avaliação da inserção regional do empreendimento. É 
considerado um grande contexto de inserção da área de estudo 
propriamente dita. 

 

Nos estudos apresentados pelo empreendedor existe a definição da 
ADA, AID e AII, como também a área de influência dos estudos 
hidrogelógicos. 

 

Considerar as informações contidas nos documentos de fls. 238 a 
241, documentos de fls. 813 a 817, documentos de fls. 1842/1849, 
documento de fls. 2704. 
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7.2 ESCLARECER 

Queiram os técnicos da SUPPRI esclarecer se as áreas de 
abrangência dos estudos hidrogeológicos e suas possíveis áreas de 
influencia estão integralmente dentro da ADA, AID e/ou AII. 

 

Caso não estejam, favor esclarecer o porquê das as áreas de 
abrangência dos estudos hidrogeológicos e suas possíveis áreas de 
influência não estão integralmente dentro da ADA, AID e/ou AII? 

 

E porquê a SUPPRI não determinou a adequação dos estudos 
apresentados para adequação das ADA, AID e/ou AII e suas 
repercussões socioambientais. 
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8 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

8.1 - As fls. 1842/1849 o órgão licenciador requereu estudos e 
informações complementares ao empreendedor através do Ofício nº 
1634/2016 DAT/SUPRAM CENRAL/SEMAD/SISEMA, dentre os 
quais vários atinentes a impactos sociais. 

 

O empreendedor apresentou informações complementares através 
do documento de fls.1850/2043. 

 

A INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nº 06 solicita do empreendedor 
o seguinte: 

 

 

 

Em resposta ao pedido de informação 06 o empreendedor 
apresentou  DECLARAÇÃO da Prefeitura de Nova Lima 
(fls.1929/1930) nos seguintes termos: “CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO À DEMANDA QUE SERÁ GERADA PELOS 
FUTUROS MORADORES DA C-SUL E DEMAIS USUÁRIOS DO 
EMPREENDIMENTO POR SERVIÇOS PUBLICOS E 
COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, 
BOMBEIROS, ENTRE OUTROS” 
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Ocorre que a DECLARAÇÃO fornecida pela Prefeitura de Nova Lima 
implica na geração de despesas para o município e NÃO está 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro por 
3 anos e de demonstração de que estejam compatíveis com a LDO, 
além de estarem adequadas à LOA, em total desacordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

No mesmo sentido a declaração da Prefeitura de Nova Lima retira do 
empreendedor os ônus dos impactos sociais identificados pela 
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equipe da SUPRAM-CM e gerados pelo projeto CSUL no município 
de Nova Lima, e, transfere tais ônus para os cofres públicos daquela 
municipalidade. 

 

TAL CONDUTA BUSCA PRIVILEGIAR OS ACIONISTAS DA CSUL 
DE DETERMINADO EMPREENDIMENTO EM DETRIMENTO DA 
SOCIEDADE NOVALIMENSE COMO UM TODO. 

 

Se o governante quiser criar uma despesa obrigatória de caráter 
continuado (decorrente de lei ou ato administrativo que fixe a 
obrigação legal de execução por mais de dois anos) essa despesa 
deverá ser compensada por aumento permanente de receita ou 
redução permanente de outras despesas. Além disso, vale lembrar 
que esse mecanismo de compensação não abrange serviço da 
dívida, nem a revisão da remuneração dos servidores públicos 
visando a preservação do valor real dos salários. 

 

A LOA deverá conter o demonstrativo das medidas de compensação 
de despesa obrigatória de caráter continuado. O mesmo mecanismo 
de compensação tem efeito sobre a geração de novas despesas com 
a Seguridade Social, exceto nos casos de crescimento pelo aumento 
do número de beneficiários e para a manutenção do valor real do 
benefício. 

 

Desse modo, os governantes não poderão tomar decisões de 
aumento de despesa ou de redução de receita que comprometam a 
saúde das finanças públicas no futuro. 

 

Neste sentido é imperioso avaliar se esta Câmara Técnica irá 
corroborar com tal atitude, chancelando o licenciamento pretendido. 

 

A INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 7 solicita do empreendedor o 
seguinte:  
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Em resposta a estas informações o empreendedor apresentou 
justificativas, baseados no relatório prévio de revisão do Plano Diretor 
de Nova Lima, elaborado pela FIP, no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado da RMBH apresentando Fluxo de 
Convergências Migratórias e mapas dos estudos acima citados. 

 

Entretanto o empreendedor NÃO apresentou estudo específico 
prevendo onde ocorrerão os fluxos migratórios e movimentos 
pendulares de pessoas e veículos, ocasionados pela implantação e 
operação da CSUL, o que também não foi objeto de avaliação por 
parte dos técnicos da SUPRRI, pelo que, requer aos aludidos 
técnicos que apresentem as justificativas pela não avaliação deste 
quesito que foi objeto de pedido de informações complementares e 
façam as devidas avaliações no PU apresentado. 

 

A INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 8 solicita do empreendedor o 
seguinte: 
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Em resposta a este questionamento o empreendedor se resumiu a 
descrever os dados e informações do EIA, informações estas que 
foram consideradas insuficientes para a SUPRAM-CM haja vista o 
próprio pedido de informações complementares. 

 

Em nenhum momento e empreendedor abordou o tema sobre o qual 
foi solicitado as informações complementares qual seja, a tração de 
mão de obra oriunda de cidades e comunidades vizinhas, associada 
a indução de migração para área o que pode provocar a sobrecarga 
da infraestruturas e sociais. Neste sentido solicita-se apresentar as 
ações para mitigar o impacto da sobrecarga do transporte público no 
que tange os trabalhadores contratados. 

 

É de conhecimento geral que o transporte público que, atualmente, 
atende a região, não suporta e não atende a contento o fluxo de 
passageiros existentes. Por este motivo é recorrente o transporte 
irregular de passageiros, sendo certo que o aumento da demanda de 
transporte de passageiros, como é o caso apontado pela SUPRAM-
CM, certamente vai implicar no aumento do transporte irregular, haja 
visto que o empreendedor não apresentou estudos ou planejamento 
para tanto. 

 

Da mesma forma temos que a SUPRRI não abordou tal questão no 
seu relatório, mesmo tento sido objeto de pedido de informações 
complementares, pelo que, solicita que os técnicos dessa 
superintendência apresentem as justificativas pela não avaliação 
deste quesito e façam as devidas avaliações em seu PU 

 

O pedido de INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 9 solicita do 
empreendedor o seguinte: 
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O empreendedor não enfrenta o problema proposto pela SUPRAM-
CM neste item do pedido de informações complementares e resume 
a explicar o que a consta do EIA. 

 

Ocorre, e como ja dito acima, o pedido de informações 
complementares parte do princípio que a informação sobre tal tópico 
constante do EIA é insuficiente ou lacunosa. 

 

Assim, quando o empreendedor tão somente replica as informações 
já prestada no EIA para responder o pedido de informações 
complementares, desconsidera a avaliação da SUPRAM-CM e busca 
omitir a realidade dos fatos e tentando minimizar os impactos do 
empreendimento. 

 

Como também é de conhecimento geral, os bairros Jardim Canadá e 
Água Limpa, ambos em Nova Lima-MG e dentro da Área de 
Influencia do empreendimento CSUL já possuem uma grande 
fragilidade social e que certamente será potencializada com a 
implantação do empreendimento CSUL, haja vista que o 
empreendedor, além de não diagnosticar de forma adequada tais 
impactos, não elaborou os estudos e planejamento adequado para 
sua avaliação e mitigação. (vide anexo diagnóstico do Bairro Jardim 
Canadá Elaborado pela FDC) 

 

A SUPRRI não abordou tal questão no seu relatório, mesmo tento 
sido objeto de pedido de informações complementares, pelo que, 
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solicita que os técnicos dessa superintendência apresentem as 
justificativas pela não avaliação deste quesito e façam as devidas 
avaliações em seu PU 

 

O pedido de INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 10 solicita do 
empreendedor o seguinte: 

 

 

 

No que tange a este item do pedido de informações complementares 
da SUPRAM-CM o empreendedor tece um rosário de informações 
para se eximir de responsabilidades objetivas e concluir o seguinte: 
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Ocorre que os técnicos da SUPRAM-CM identificaram o problema, 
solicitaram ao empreendedor fizesse os respectivos estudos, 
dimensionasse os impactos e apresentasse as medidas mitigadores 
ou compensatórias correspondentes o que não foi feito. 

 

A SUPRRI, por sua vez, não abordou tal questão no seu relatório, 
mesmo tento sido objeto de pedido de informações complementares, 
pelo que, solicita que os técnicos dessa superintendência 
apresentem as justificativas pela não avaliação deste quesito e façam 
as devidas avaliações em seu PU. 

 

O pedido de INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 11 solicita do 
empreendedor o seguinte: 

 

 

 

O empreendedor resumiu a apresentar protocolo junto ao 
DER/SETOP os estudos de mobilidade e acessibilidade 
desenvolvidos no âmbito do EIA. 

 

Como já dito alhures, também em relação a este item o 
empreendedor não apresentou as informações complementares que 
pudesse dimensionasse os impactos e apresentasse as medidas 
mitigadores ou compensatórias correspondentes. 

 

A SUPRRI também não abordou tal questão no seu relatório, mesmo 
tento sido objeto de pedido de informações complementares, pelo 
que, solicita que os técnicos dessa superintendência apresentem as 
justificativas pela não avaliação deste quesito e façam as devidas 
avaliações em seu PU. 
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O pedido de INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 12 solicita do 
empreendedor o seguinte: 

 

 

Da mesma forma que em item anteriores o empreendedor tão 
somente replica as informações já prestada no EIA para responder o 
pedido de informações complementares, desconsiderando a 
avaliação da SUPRAM-CM e busca omitir a realidade dos fatos e 
tentando minimizar os impactos do empreendimento. 

 

A SUPRRI também não abordou tal questão no seu relatório, mesmo 
tento sido objeto de pedido de informações complementares, pelo 
que, solicita que os técnicos dessa superintendência apresentem as 
justificativas pela não avaliação deste quesito e façam as devidas 
avaliações em seu PU. 
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9 DAS RECOMENDAÇÕES EM RAZÃO DA LICENÇA 
AMBIENTAL PRETENDIDA. 

 
Em face de todo a acima exposto, a primeira parte de nosso parecer 
de vistas é no sentido de que a equipe técnica da SUPPRI e o 
empreendedor apresente todos os esclarecimentos e justificativas 
solicitados, no âmbito da reunião ou através de baixa em diligência. 

 
Caso os esclarecimentos e/ou justificativas NÃO sejam apresentadas 
ou sejam suficientes para suprir as omissões, contradições e falta de 
amparo técnico, recomendamos o INDEFERIMENTO da 
licença ambiental, ante a responsabilidade do órgão licenciador e dos 
agentes públicos que o compõe por negligência ou deficiência, que 
traduz em um ilícito do dano não evitado que, por direito, deveria sê-
lo 

 
Responsabilidade civil solidária do órgão licenciador e dos 
agentes públicos 

 
A responsabilidade solidária pelo dano ambiental causado parte-se 
entre aqueles que tem o dever de preservar, incluindo o Estado. A 
responsabilidade civil no caso está diretamente vinculada à 
identificação do agir ou deixar de agir do agente público, que no 
desempenho de suas funções institucionais não proceder conforme 
os interesses ambientais e as disposições de lei (PRADO et. al, 
2008). 

 
O Poder Público como qualquer outro sujeito de direitos, também 
poderá encontrar-se em posição de quem causou danos a outrem, 
ao qual lhe serão imputados o dever, a obrigação de reparar ou 
indenizar a lesão provocada ao patrimônio de alguém, seja por sua 
ação direta, seja por sua abstenção em não fiscalizar as atividades a 
qual tenha concedido alvará para instalação e funcionamento 
(SANTOS, 2009). 

 
Conforme o art. 942, parágrafo único, do Código Civil, é 
solidariamente solidário com os autores os coautores. Portanto, no 
caso de um dano ambiental em que haja mais de um agente, todos 
respondem solidariamente, não havendo culpabilidade de uma única 
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pessoa e permitindo que a reparação seja total de qualquer um dos 
causadores do dano. 

 
O causador de dano ambiental é quem tem o dever de indenizar. 
Havendo mais de um causador, todos são solidariamente 
responsáveis pela indenização, segundo o art. 1.518, caput, segunda 
parte, do CC, que determina a solidariedade na responsabilidade 
extracontratual (NERY, 1993 apud PRADO et al. 2008). 

 
O Poder Público poderá sempre figurar no pólo passivo de qualquer 
demanda dirigida à reparação do bem coletivo violado: se ele não for 
responsável por ter ocasionado diretamente o dano, por intermédio 
de um de seus agentes, o será ao menos solidariamente, por 
omissão no dever que é só seu de fiscalizar e impedir que tais danos 
aconteçam. Sendo assim, o poder público tem responsabilidade 
solidária no que se refere à reparação do dano ao meio ambiente 
(FERRAZ et al, 1984 apud DESTEFENNI 2005, p.162). 

 
O Estado é solidário do dano ambiental quando há a omissão do seu 
agente público na adoção das medidas cabíveis. Como exemplo, o 
fiscal ambiental que diante de uma ocorrência de dano ambiental 
omite seu papel de cumpridor da legislação ambiental para a 
suspensão da atividade antrópica. E ainda, o caso da liberação da 
licença ambiental por parte do órgão responsável a um 
empreendimento pelo qual não há condições mínimas de operação 
sem dano ao meio ambiente. 

 
Na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que cria a Política Nacional 
de Meio Ambiente, em seu art. 3º inciso IV, refere-se o poluidor, tanto 
pessoa física como jurídica, como responsável, direta e 
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 
Partindo deste pressuposto, o Poder Público poderá ser 
responsabilizado pelos danos causados por terceiros e logo após, 
ajuizar uma ação de regresso contra o causador do dano. 

 
No princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da 
Constituição Federal), não pode o Poder Público permanecer inerte 
e omisso na defesa e preservação do meio ambiente (CASTRO et al, 
2012). Em caso de degradação ambiental, verificada a sua omissão, 
forçoso concluir que, ineficiente, ele também concorreu para a lesão 
havida. 
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A responsabilidade do Estado, na proteção ao meio ambiente, exige 
que ele assuma uma postura mais ativa e de atuação preventiva, no 
sentido de evitar a ocorrência do dano ambiental (PORFÍRIO 
JÚNIOR, 2002). Para isso, o estado tem que empenhar melhor seus 
recursos e investir no aperfeiçoamento de seu corpo técnico para o 
pronto atendimento do poder de polícia. 

 
O órgão ambiental que concede o licenciamento ou aquele que deve 
exercer o poder de polícia deve ser sempre questionado, pois é ele 
quem emite a autorização ambiental para instalação e funcionamento 
do empreendimento, portanto, até que se prove o contrário, deve ser 
chamado a responder pelos danos causados (SANTOS, 2009). 

 
Há omissão do ente público quando este falta na fiscalização do 
cumprimento da autorização legal por parte da empresa licenciada. 
Assim, fica o Estado como solidariamente responsável pelos danos 
ambientais provocados por terceiros. 

 
Se o Poder Público não cumpre com o seu dever constitucional de 
defender e preservar o meio ambiente terá, consequentemente, de 
ser responsabilizado, ainda que não tenha causado diretamente os 
danos ao meio ambiente, podendo, assim, figurar no pólo passivo de 
qualquer demanda dirigida à respectiva reparação, conforme será 
explicitado (CASTRO et al, 2012). 

 
Deve o Estado responder por negligência ou deficiência, que traduz 
em um ilícito do dano não evitado que, por direito, deveria sê-lo. 
Nesse caso, reparada a lesão, a pessoa jurídica de direito publico em 
questão poderá demandar regressivamente o direto causador do 
dano (MILARÉ, 2004, p.767). 
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Responsabilidade criminal dos agentes públicos 

 

 

 
Após o advento da Lei nº 13.655 de 25 de abril de 2018 que alterou 
em parte do Decreto-Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942, além 
de culpa e dolo a responsabilidade objetiva dos agentes públicos 
também fica evidenciada no caso de erro grosseiro: 

 
DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 
1942.  

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente 
por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 
dolo ou erro grosseiro. 
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10 DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO. 

 
“Ad argumentandun” entendendo o Conselho da CIF pela concessão 
da Licença Prévia pretendida, deve-se passar então a análise das 
condicionantes nos termos do art. 27, § 5º da DN 177. 

 
Do Funcionamento 

Art. 27 - As reuniões das estruturas colegiadas do 
Copam obedecerão à seguinte ordem básica de 
trabalho: 

(...) 

§5º - Nos itens destacados, referentes a processos 
de regularização ambiental, a apreciação e votação 
acerca do deferimento ou indeferimento do pedido 
deve preceder a discussão e sugestão de inclusão, 
exclusão ou alteração de condicionantes. 

(g.n.) 

 
10.1 PROPOSTA DE INCLUSÃO DE CONDICIONANTE. 

 
ITEM  DESCRIÇÃO DA 

CONDICIONANTE 
PRAZO 

24 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade nas 
áreas ao redor da Lagoa Grande 
(ou Lagoa dos Ingleses) desde o 
seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima será 
de 100 mts. 

Permanente 

25 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade nas 
áreas ao redor da Lagoa Capitão 
do Mato (ou Lagoa do Miguelão) 
desde o seu nível mais alto em 
faixa marginal cuja largura 
mínima será de 200 mts. tendo em 
vista que a meia se encontra 
dentro da Zona de Amortecimento 

Permanente 
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do Parque Estadual da Serra do 
Rola Moça e Estação Ecológica de 
Fechos. 

26 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade nas 
áreas correspondentes a uma 
faixa de 50 mts. de raio no entorno 
nas nascentes, ainda que 
intermitentes e nos chamados 
“olhos d’água”, qualquer que seja 
a sua situação topográfica.  

Permanente 

27 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade nas 
áreas correspondentes a uma 
faixa de 100 mts. de raio no 
entorno nas nascentes, ainda que 
intermitentes e nos chamados 
“olhos d’água”, qualquer que seja 
a sua situação topográfica que 
estejam dentro da Zona de 
Amortecimento do Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça, 
Estação Ecológica de Fechos, 
Monumento Natural de Moeda. 

Permanente 

28 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade ao longo 
de qualquer curso d’água, ainda 
que intermitente, desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal 
cuja largura mínima será de 30 
mts., exceto para transposição de 
vias quando deverá ser solicitado, 
para cada intervenção, a 
autorização do órgão ambiental 
gestor.  

Permanete 

29 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade ao longo 
de qualquer curso d’água, ainda 
que intermitente, desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal 
cuja largura mínima será de 50 
mts. dentro da Zona de 
Amortecimento do Parque 

Permanente 
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Estadual da Serra do Rola Moça, 
Estação Ecológica de Fechos, 
Monumento Natural de Moeda, 
exceto para transposição de vias 
quando deverá ser solicitado, 
para cada intervenção, a 
autorização do órgão ambiental 
gestor 

30 Apresentar estudo para 
viabilização de corredor 
ecológico interligando todas as 
áreas de influencias das 
cavidades naturais subterrâneas 
definidas neste Parecer Único 
com as demais áreas preservadas 
com conectividade e larguras 
suficientes para cumprir com as 
finalidades de atratividade, 
proteção e condução da fauna e 
manutenção do fluxo gênico. 

Antes da LI 

31 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade nas 
áreas classificadas como 
Vegetação Restritiva, apontadas 
na figuras 72, 73 e 75 do Estudo 
de Prospecção e Proposição de 
área de influencias espeleológica 
constante destes autos. 

 

32 Apresentar estudo para 
viabilização da preservação e 
viabilização de corredor 
ecológico interligando todas as 
áreas onde foram identificados 
indivíduos do grupo Arthropoda, 
subfilo crustáceo definidas pelo 
órgão ambiental gestor com as 
demais áreas preservadas com 
conectividade e larguras 
suficientes para cumprir com as 
finalidades de atratividade, 
proteção e condução da fauna e 
manutenção do fluxo gênico 

Antes da LI 
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33 Não realizar nenhum tipo de 
intervenção ou atividade a oeste 
da BR 040 procedendo a extensão 
da RPPN proposta até a faixa da 
domínio da mencionada BR 040 
em toda a extensão visando 
proteger a Serra da Calçada e 
Moeda e suas faldas e viabilizar 
corredor ecológico entre as áreas 
verdes do empreendimento e 
demais Unidades de Conservação 
existentes na região para cumprir 
com as finalidades de 
preservação da beleza cênica, 
atratividade, proteção e condução 
de fauna. 

Permannete 

34 Cumprir todas as condicionantes, 
condições técnicas e/ou 
recomendações até então 
estabelecidas pelos seguires 
órgãos: IBAMA, IPHAM, 
IEPHA/MG, IEF/MG, IGAM/MG, 
Órgãos Gestores de Unidades de 
Conservação, Prefeituras 
Municipais, Concessionárias de 
Serviços Públicos os quais 
ficaram responsáveis pela 
fiscalização das condicionantes 
estabelecidas, procedendo as 
devidas comunicações ao órgão 
ambiental gestor. 

Permanente 

35 Cumprir todas as condicionantes, 
condições técnicas, 
recomendações e/ou obrigações 
advindas do Termo de 
Ajustamento de Conduta advindo 
do Inquérito Civil nº IC 
0188.15.000608-1 em Tramite na 1ª 
Promotoria de Justiça da 
Comarca de Nova Lima-MG e do 
Processo Judicial nº 0014269-
04.2018.8.13.0090. 

Permanente 
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36 Todas as compensações 
definidas nas condicionantes 01 a 
05 deste Parecer Único relativas 
às intervenções ocorridas dentro 
da Zona de Amortecimento de 
Unidade de Conservação deverão 
ocorrer na própria Zona de 
Amortecimento onde haverá a 
intervenção. 

Nos mesmos 
prazos das 
Condicionantes 01 
a 05 

37 Instalar piezômetros a meia 
distância entre cada poço 
instalado e as nascentes da 
vertente oeste da Serra da Moeda, 
nomeadamente Mãe D’Agua, 
Valente e Biquinha. 

Logo que 
completado o poço 
de prospecção ou 
de Estudo 
Hidrogeológico 

38 Iniciar o monitoramento nos 
piezômetros do item 36, antes de 
se iniciar os testes nos poços de 
prospecção hidrogeológica. 

Antes que os testes 
de bombeamento 
nos poços sejam 
iniciados 

39 O monitoramento especificado na 
condicionante 36 deverá ser feito 
por entidade neutra e deve poder 
ser acompanhado por técnicos 
designados pelos usuários das 
nascentes. 

Permanente 

40 O empreendedor deverá 
promover a reabilitação ambiental 
das lavras de minério de 
manganês a céu aberto, a meia 
encosta, na vertente leste da 
Serra da Moeda onde o mesmo 
pretende instalar a RPPN. 

Antes da LI. 

41 O empreendedor deverá proceder 
a adequação do projeto 
urbanístico de forma a respeitar 
as trilhas e caminhos objeto de 
tombamento provisório pelo 
município de Nova Lima-MG, 
devendo as adequações serem 
submetidas a análise e aprovação 
dos órgãos competentes. 

Permanente 

42 Proceder a recuperação de todas 
as áreas de APP por ventura 

Antes da LI 
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degradadas, nas dimensões 
estabelecidas nas condicionantes 
24 a 29 e 32 deste PU 

43  O empreendedor deverá 
implementar programa de 
monitoramento dos aspectos 
socioeconômicos nos termos 
propostos às fls. 2012/2016 dos 
autos do processo de 
licenciamento ambiental, com 
apresentação de relatórios 
semestrais ao órgão ambiental 
gestor, e, implementar as ações 
necessárias a compensar e/ou 
mitigar os impactos por ventura 
apurados. 

Permanente. 

44 Medida condicionante 
relacionada à proteção de 
corredores ecológicos e à 
manutenção da diversidade de 
ambientes naturais 

Permanente 

 

JUSTIFICATIVA. 

 
CONDICIONANTES 24 a 33. 

A Constituição Federal (CF) assegura a todos o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como condição essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, a CF determina 
ao Poder Público, entre outras obrigações, que crie espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos 
em todas as unidades da Federação (art. 225, § 1º, III). 

As Áreas de Preservação Permanente (APP’s) são espaços 
territoriais especialmente protegidos de acordo com o disposto no 
inciso III, § 1º, do art. 225 da Constituição Federal.  

As Áreas de Preservação Permanente – APP’s são aquelas áreas 
protegidas, independente da cobertura vegetal, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
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flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas. 

Como se vê, as APP’s não têm apenas a função de preservar a 
vegetação ou a biodiversidade, mas uma função ambiental muito 
mais abrangente, voltada, em última instância, a proteger espaços de 
relevante importância para a conservação da qualidade ambiental 
como a estabilidade geológica, a proteção do solo e assim assegurar 
o bem estar das populações humanas. 

O aumento da faixa de proteção no entorno dos lagos, cursos d’água, 
e nascentes, dentro da Zona de Amortecimento das Unidades de 
Conservação Parque Estadual da Serra do Rola Moça, Estação 
Ecológica de Fecho de Monumento Natural de Moeda é relevante, 
tendo em vista as razões de criação e os objetivos destas unidades. 

 
CONDICIONANTE 34 

 
A condicionante 34 se justifica para evitar qualquer questionamento 
em relação ao cumprimentos das condicionantes, condições técnicas 
e recomendações definidos por outros órgãos do SISEMA, do Estado 
de Minas ou de outros entes federados atinentes a este processo de 
licenciamento ambiental, tendo em vista o que o artigo 7º da 
Resolução CONAMA 237/1997 que define que o licenciamento 
ambiental deverá ocorrer em um único nível de competência. 

 

Art. 7º Os empreendimentos e atividades serão 
licenciados em um único nível de competência, 
conforme estabelecido nos artigos anteriores 

(g.n.) 
 
No mesmo sentido temos que o artigo 3º, 1º da Resolução Conama 
428/2010 determina e NÃO faculta que as CONDIÇÕES TÉCNICAS 
vinculadas às Autorizações das Unidades de Conservação no âmbito 
dos processos de licenciamento deverão ser consideradas nas 
licenças, as saber: 

Art. 3º O órgão responsável pela administração da 
UC decidirá, de forma motivada: 

(...) 
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§ 1º A autorização integra o processo de 
licenciamento ambiental e especificará, caso 
necessário, as condições técnicas que deverão ser 
consideradas nas licenças 

(g.n) 
 
CONDICIONANTE 35 

A fim de evitar contraposições e/ou conflitos entre as condicionantes, 
condições técnicas, recomendações e obrigações estabelecidas no 
TAC e Processo Judicial e aquelas definidas no âmbito deste 
processo de licenciamento. 

CPC/2015 

Art. 536 No cumprimento de sentença que 
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou 
de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento, para a efetivação da tutela específica 
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente, determinar as medidas necessárias à 
satisfação do exequente. 

(...) 

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de 
má-fé quando injustificadamente descumprir a 
ordem judicial, sem prejuízo de sua 
responsabilização por crime de desobediência. 

 

 
CONDICIONANTE 36 

Art. 36 da Lei do SNUC. Nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo 
com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1o. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor 
para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos 
totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o 
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percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o 
grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

§ 2o. Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas 
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo 
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 
conservação 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação 
específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se 
refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, 
deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 
artigo. (g.n.) 

 
CONDICIONANTES 37 a 39 – Um dos possíveis impactos do 
bombeamento de água do aquífero Cauê é que ele afete a vazão das 
nascentes da encosta oeste da Serra da Moeda, nomeadamente 
Mãe d’Agua, Valente e Biquinha. Este impacto acontece porque o 
bombeamento deprime o NE (nível estático) do aquífero e produz um 
cone de depressão que diminui a carga hidráulica sobre as nascentes 
o que reduz suas vazões. As dimensões deste cone de depressão 
dependem das características da rocha reservatório, mas sobretudo 
da intensidade e do ritmo do bombeamento. Os piezômetros servem 
para monitorar a extensão do cone de depressão na direção das 
nascentes bem como a dimensão do rebaixamento neste ponto, e 
com isto avaliar o impacto do bombeamento. Mas de nada vale iniciar 
o monitoramento após o inicio do bombeamento porque assim já se 
começa com um NA (nível d’água) deprimido. É necessário para uma 
avaliação correta do impacto que o monitoramento seja iniciado 
antes da realização de qualquer teste de bombeamento. Ou seja os 
poços de prospecção ou estudo hidrogeológicos para quatro dos 
quais a CSul já obteve licença para perfurar deverão ser instalados 
junto com os poços piezométricos, na proporção de 3 piezômetros 
para cada poço. 

 
CONDICIONANTE 40 - Segundo a lei do SNUC Art.7 par.II §2, Trata-
se de uma área de uso sustentável com o objetivo de compatibilizar 
a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus 
recursos naturais. Na regulamentação dada pelo Dec.5.746/2006 lê-
se:   
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Art. 5o  A criação da RPPN dependerá, no âmbito federal, da 
avaliação pelo IBAMA, que deverá: I - verificar a legitimidade e a 
adequação jurídica e técnica do requerimento, frente à 
documentação apresentada; 

Art. 12.  Não será criada RPPN em área já concedida para lavra 
mineira, ou onde já incida decreto de utilidade pública ou de interesse 
social incompatível com os seus objetivos. 

Ora, a área proposta para criação da RPPN é coberta pelos 
Manifestos de mina/ concessão de lavra 2066/1854 e 3891/1963 para 
manganês, pertencentes à MBR e arrendados à Vale, com Relatório 
Anual de lavra apresentados em 2007 e 1989 respectivamente. Estes 
direitos minerários estão ativos e comportam um passivo ambiental 
representado por cavas a céu aberto e que a CSul não se 
compromete em reabilitar. A CSul está, portanto, alardeando a 
criação de uma RPPN sobre concessões de mina ativas e que não 
poderá ser aceita pelo IBAMA conforme o Art.5 do Dec.5746.  

 
CONDICIONANTE 41 – Cumprimento da legislação municipal em 
vigor e do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 e 
documentos fls. 1147/1184. 

 

Informação complementar 15 Fls.1997 

 

 

 

Informação complementar 16 – fls. 2004 
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Informação complementar 17 – fls. 2006 

 

 

Informação complementar 18 – fls. 2007 

 

 

CONDICIOANTE 42 – Vide documento de fls. 1.467/1.469. 

 
CONDICIONANTE 43 – Vide documento de fls. 2.12/2.016 
 
CONDICIONANTE 44 – Vide anexo 
  



69/69 
 

10.2 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CONDICIONANTE. 

 
CONDICIONANTE 10 

Texto Atual 

 

 

 
Texto Proposto 

10 Instalar placas de comunicação com tamanhos e 
cores adequadas a promover uma fácil visualização 
e obedecendo todas as normas técnicas pertinentes 
contendo o número do Processo de Licenciamento 
Ambiental, e-mail e telefone do empreendedor e 
também: 

“Denúncia Ambiental” 
Como denunciar? 
Você pode fazer sua denúncia por meio dos 
seguintes canais: 
Site:http://www.ief.mg.gov.br/semad/denuncia-
ambiental preenchendo o formulário online:  
Telefone: 155 (LigMinas), de segunda a sexta, das 7h 
às 19h; 
 destinado a operacionalização do Programa de 
Comunicação Social em toda área do 
empreendimento confluente ou lindeira a via publica 
e/ou faixa de domínio de via pública com 
espaçamento máximo de 500 mts. lineares entre as 
placas. 

90 dias 
após a 
publicação 
da 
concessão 
da Licença 
Prévia 

 

 

Este é o nosso parecer, , acompanhado de 06 (seis) anexos. 

S.M.J. 

 

ORGANIZAÇÃO PONTO TERRA 

http://www.ief.mg.gov.br/semad/denuncia-ambiental
http://www.ief.mg.gov.br/semad/denuncia-ambiental

