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1. Sobre o PESRM e a Zona de Amortecimento 

 

O Parque Estadual Serra do Rola Moça foi criado em 27 de setembro de 1994, pelo Decreto Estadual 

n° 36.071, para proteger os seis importantes mananciais de água que abastecem parte da 

população de Belo Horizonte, Ibirité e Brumadinho. De forma a assegurar o fornecimento de água 

em qualidade, quantidade e constância, esses mananciais foram declarados como Áreas de Proteção 

Especial (APE’s), pelo governo estadual. (Página 11 do Encarte 1 do Plano de Manejo do PESRM) 

 

A Lei nº 9.985 (SNUC), de 18/07/2000, regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e deu 

outras providências. No artigo 2 inciso XVIII definiu zona de amortecimento como “o entorno de 

uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 

 

No Plano de Manejo (Encarte 1, se informa nas páginas 19/20 que:  

 

Anteriormente, acreditava-se que as unidades de conservação poderiam ser ilhas de reservas 

naturais preservadas, inseridas num cenário de fortes alterações na paisagem, promovidas 

pelas atividades antrópicas. Hoje, as unidades de conservação estão inseridas num contexto 

maior, fugindo dos antigos modelos de “áreas mínimas”, buscando, através do planejamento 

da paisagem, direcionar recursos que possibilitem o máximo de resultados para a 

conservação, com um mínimo de custos para a sociedade. Com esse novo modelo será 

possível criar um sistema de áreas protegidas onde as unidades de conservação se 

apresentam como áreas núcleo irradiadoras de ações de conservação ambiental para um 

território mais amplo formando um mosaico (SNUC, 2000). Para isto, as ações traçadas 

no planejamento de uma unidade de conservação (UC) não devem considerar apenas a 

realidade interna aos seus limites assinalados, mas também, as relações que a mesma 

estabelece com o seu entorno e área de influência. Desta forma, devem integrar seus objetivos 

de conservação aos contextos da região onde se insere, nas suas diversas dimensões 

(ambiental, econômica, jurídica, institucional, social e cultural).  
 

No Plano de Manejo do PESRM (Encarte 1) , na página 12, se informa que “além disso, por estar 

situado numa região com intensa atividade minerária, o PESRM sofre expressivos impactos 

derivados das atividades extrativistas de minério de ferro e calcáreo.” 

 

No Plano de Manejo do PESRM (Encarte 2), na página 16, se informa: 

 

A partir do critério do uso de um raio de 10 km dos limites das unidades em direção ao seu 

entorno, conforme a Resolução CONAMA 13/90, para a situação do PESRM, incluindo a 

EEF, os critérios de ajuste para o estabelecimento da Zona de Amortecimento foram definidos 

considerando os resultados obtidos pelos diagnósticos das diferentes áreas temáticas, nas 

unidades e no seu entorno, e das características ambientais da região, principalmente, as 

bacias hidrográficas, as rotas potenciais para a formação de corredores ecológicos e as 

diretrizes fundamentadas na legislação vigente. 

 

Para o ajuste dos limites geográficos da Zona de Amortecimento foram utilizados elementos 

geográficos e de infra-estrutura, assim como os aspectos legais (como áreas urbanas e de 

expansão urbana), dentre outros (Tabela 2.2). 

 

Entre os critérios de inclusão de áreas adjacentes ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça (PESRM) 

utilizados para a definição da Zona de Amortecimento, estão: 

 



1. Importância para a preservação da bacia hidrográfica dos rios das Velhas e Paraopeba, 

considerando a biodiversidade, a conectividade e as interações entre os ambientes, e a área 

de recarga de aqüífero; 

 

2. Existência de áreas de vegetação nativa com baixo grau de intervenção humana, 

preferencialmente aquelas que apresentam conectividade com a área do Parque e da Estação, 

ou que possam ser interligadas por corredores ecológicos, favorecendo o fluxo gênico da 

flora e da fauna, tanto local como a regional; 

 

O Plano de Manejo (Encarte 4), no item 4.3. sobre os objetivos específicos de Manejo do PESRM, 

nas paginas 12/13, estabelece que cabe a administração do PESRM “ordenar o uso da Zona de 

Amortecimento de forma a favorecer a proteção de ambientes especiais, tais como os 

remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e os Campos Ferruginosos”, entre outros 

objetivos específicos. 

 

 

2. Sobre o PESRM e PA´s COPAM 00118/2000/030/2013 e 00245/2004/050/2015 

 

Apesar do Projeto de Continuidade das Operações da Mina da Jangada e Córrego do Feijão da 

Vale/MBR estar inserido na Zona de Amortecimento do PESRM e das diretrizes e normas acima 

descritas, expressas no SNUC e no Plano de Manejo, as minutas dos pareceres únicos do PA nº 

00118/2000/030/2013 (Mina da Jangada/MBR) e do PA nº 00245/2004/050/2015 (Mina Córrego 

do Feijão/VALE), únicos documentos técnicos encaminhados aos conselheiros para embasar a 

manifestação do Conselho, nada informam a respeito da interferência sobre a Zona de 

Amortecimento, e somente uma vez mencionam a UC. 

No Parecer Único s/nº, de 02/10/2018, referente ao PA nº 00118/2000/030/2013 (Mina da 

Jangada/MBR), no item 6.2 sobre Supressão de Mata Atlântica, na página 53, se informa que o corte 

e a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios avançado e médio de regeneração do 

Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando, entre outros, a vegetação “proteger o entorno das 

unidades de conservação” (alínea d).  

 

O Projeto de Continuidade das Operações da Mina da Jangada e Córrego do Feijão está 

inserido na Área de Proteção Ambiental - APA Sul e na zona de amortecimento do Parque 

Estadual Serra do Rola Moça. A área diretamente afetada pelo projeto Projeto de 

Continuidade da Mina da Jangada e Córrego do Feijão não exerce função direta de 

proteção sobre o PESRM, conforme previsto na alínea D do inciso I do artigo. As estruturas 

da ADA em licenciamento encontram-se no mínimo a 3 Km do limite do Parque do Rola 

Moça. Além desta distância, a ADA está isolada do Parque pela intercalação de outros 

empreendimentos minerários, rurais e de expansão urbana cuja ocupação territorial se 

sobrepõem aos eventuais impactos do projeto. (página 56) 

 

Ao contrário do que foi informado nesse documento, se observa no mapa abaixo que a ADA (na 

imagem ainda sem a ampliação das estruturas propostas no Plano de Continuidade das 

Operações da Mina da Jangada e Córrego do Feijão, que se aproximam  em direção à UC), não 

está isolada do PESRM através da intercalação de outros empreendimentos minerários, rurais 

e de expansão urbana, tanto é que se observa existir trecho de serra intacto e áreas adjacentes com 

vegetação com baixo grau de intervenção humana: 



 

Assim, entendemos que a ADA destes processos de licenciamento exercem sim função direta de 

proteção sobre o PESRM e esta ampliação do complexo Jangada/Feijão no sentido da UC . 

 

Como os documentos técnicos da SUPRAM CM encaminhados para embasar a manifestação do 

Conselho, nada informam a respeito da interferência sobre a Zona de Amortecimento, e somente 

uma vez mencionam a UC, acreditamos que o empreendedor (VALE/MBR) não apresentou estudos 

específicos relativos a impactos do empreendimento na UC e na respectiva ZA referentes ao Plano 

de Continuidade das Operações da mina da Jangada e Córrego do Feijão, como deveria ter sido feito 

para que o Conselho pudesse deliberar a respeito. 

3. Sobre os PA´s COPAM 00118/2000/030/2013 e 00245/2004/050/2015 e mananciais de água 

Mesmo tendo sido criado o PESRM e definida a sua Zona de Amortecimento com o objetivo, entre 

outros específicos, de proteger os seis importantes mananciais de água que abastecem parte da 

população de Belo Horizonte, Ibirité e Brumadinho, os documentos técnicos encaminhados aos 

conselheiros para embasar a manifestação do Conselho sobre os PA´s COPAM 

00118/2000/030/2013 e 00245/2004/050/2015, nada informam a respeito da interferência do 

Plano de Continuidade das Operações da Mina da Jangada e Córrego do Feijão nesse contexto. 

 

 

 

 



Para ressaltar a importância dessa avaliação, segue abaixo mapa no qual estão assinaladas as áreas já 

consolidadas de impactos das minas de Córrego do Feijão e Jangada e os aquíferos subterrâneos na 

região: 

 

 Dossiê-denúncia: ameaças e violações ao direito humano à água no Quadrilátero Ferrífero Aquífero de Minas Gerais (MovSAM, 2018) 

Neste contexto também, transcrevemos abaixo o resultado da pesquisa realizada no SIAM sobre os 

processos de outorga nas minas Jangada e Córrego do Feijão desde que iniciaram suas atividades, 

sobre os quais não foi possível uma análise detalhada espaço/temporal/quantitativa devido à 

convocação da reunião extraordinária para o dia 19 do corrente mês: 

 

PA 00118/2000 – Mina da Jangada (MBR) 

 
PROCESSOS DE OUTORGA 

 
Total de Registros: 29 

Tipo de 
Regularização Processo 

Data de 
Formalizacão 

Data de 
Concessão 

Data de 
Vencimento Status Processo 

Visualizar 
Documentos 

OUTORGA 05292/2006 11/09/2006 14/12/2006 13/12/2011 OUTORGA DEFERIDA 
 

OUTORGA 31390/2013 27/12/2013     ANALISE TECNICA CONCLUIDA 
 

OUTORGA 25945/2017 23/10/2017     EM ANALISE TÉCNICA 
 

OUTORGA 25944/2017 23/10/2017     EM ANALISE TÉCNICA 
 

OUTORGA 16540/2010 20/12/2010     EM ANALISE TÉCNICA 
 

OUTORGA 20853/2014 21/08/2014     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 15221/2012 23/08/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 10230/2017 31/03/2017     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 10229/2017 31/03/2017     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 10228/2017 31/03/2017     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 12187/2018 06/06/2018 06/06/2018 05/06/2021 CADASTRO EFETIVADO 
 

OUTORGA 35884/2016 05/10/2016     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 09560/2014 15/04/2014     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 02361/2012 14/02/2012     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 02360/2012 14/02/2012     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=05292&ano_pou=2006&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=31390&ano_pou=2013&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=25945&ano_pou=2017&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=25944&ano_pou=2017&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=16540&ano_pou=2010&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=20853&ano_pou=2014&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=15221&ano_pou=2012&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=10230&ano_pou=2017&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=10229&ano_pou=2017&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=10228&ano_pou=2017&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=12187&ano_pou=2018&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=35884&ano_pou=2016&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=09560&ano_pou=2014&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=02361&ano_pou=2012&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=02360&ano_pou=2012&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1


Tipo de 
Regularização Processo 

Data de 
Formalizacão 

Data de 
Concessão 

Data de 
Vencimento Status Processo 

Visualizar 
Documentos 

OUTORGA 00977/2004 17/09/2004 10/08/2004 27/01/2010 AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 05275/2006 11/09/2006 23/08/2007 23/08/2012 OUTORGA VENCIDA 
 

OUTORGA 08834/2010 23/07/2010 25/04/2012 25/04/2017 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 02452/2010 05/03/2010 30/09/2010 30/09/2014 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 02253/2005 17/08/2005 28/01/2006 27/01/2011 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 01681/2004 14/10/2009   25/01/2010 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 01624/2004 26/05/2008     OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 00979/2004 17/09/2004 27/01/2005 27/01/2010 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 00359/2010 11/01/2010 11/04/2012 11/04/2017 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 00231/2005 02/02/2005 09/04/2005 08/04/2010 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 00043/2010 04/01/2010 04/04/2012 04/04/2017 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 02450/2010 05/03/2010     OUTORGA CANCELADA 
 

OUTORGA 02449/2010 05/03/2010     OUTORGA CANCELADA 
 

OUTORGA 02359/2012 14/02/2012     OUTORGA CANCELADA 
 

 

 

PA 00245/2004 – Mina Córrego do Feijão (VALE) 

 
PROCESSOS DE OUTORGA 

 
Total de Registros: 48 

Tipo de 
Regularização Processo 

Data de 
Formalizacão 

Data de 
Concessão 

Data de 
Vencimento Status Processo 

Visualizar 
Documentos 

OUTORGA 13806/2012 06/08/2012 06/06/2017   OUTORGA INDEFERIDA 
 

OUTORGA 09876/2017 29/03/2017 28/07/2017 28/07/2022 OUTORGA DEFERIDA 
 

OUTORGA 05106/2008 22/06/2008     OUTORGA DEFERIDA 
 

OUTORGA 01102/2009 27/01/2009 11/03/2013 11/03/2018 OUTORGA DEFERIDA 
 

OUTORGA 25962/2017 23/10/2017     EM ANALISE TÉCNICA 
 

OUTORGA 47507/2017 02/01/2017     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 47506/2017 02/01/2017     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 23090/2014 19/09/2014     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 20852/2014 21/08/2014     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 18116/2013 08/08/2013     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17304/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17303/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17302/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17301/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17300/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17299/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17298/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17297/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17296/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17295/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17294/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17293/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17292/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17291/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17290/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17289/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17288/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17287/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=00977&ano_pou=2004&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=05275&ano_pou=2006&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=08834&ano_pou=2010&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=02452&ano_pou=2010&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=02253&ano_pou=2005&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=01681&ano_pou=2004&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=01624&ano_pou=2004&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=00979&ano_pou=2004&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=00359&ano_pou=2010&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=00231&ano_pou=2005&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=00043&ano_pou=2010&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=02450&ano_pou=2010&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=02449&ano_pou=2010&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=02359&ano_pou=2012&cod_empreendimento=2584&cod_empreendedor=575423&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=13806&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=09876&ano_pou=2017&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=05106&ano_pou=2008&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=01102&ano_pou=2009&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=25962&ano_pou=2017&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=47507&ano_pou=2017&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=47506&ano_pou=2017&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=23090&ano_pou=2014&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=20852&ano_pou=2014&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=18116&ano_pou=2013&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17304&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17303&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17302&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17301&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17300&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17299&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17298&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17297&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17296&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17295&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17294&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17293&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17292&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17291&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17290&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17289&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17288&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17287&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1


Tipo de 
Regularização Processo 

Data de 
Formalizacão 

Data de 
Concessão 

Data de 
Vencimento Status Processo 

Visualizar 
Documentos 

OUTORGA 17286/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17285/2012 17/09/2012     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 03612/2010 25/03/2010     PROCESSO FORMALIZADO 
 

OUTORGA 17284/2012 17/09/2012 17/09/2012 17/09/2015 CADASTRO EFETIVADO 
 

OUTORGA 31741/2016 12/09/2016     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 20038/2004 20/02/2004 09/06/2004   AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 18834/2017 06/07/2017     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 04491/2007 02/08/2007     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 04490/2007 02/08/2007     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 04489/2007 02/08/2007     AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 03643/2005 22/11/2005 29/11/2005   AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO CONCEDIDA 
 

OUTORGA 11907/2008 18/11/2008 14/03/2014 14/03/2019 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 10617/2011 27/07/2011 24/09/2014 24/09/2019 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 08701/2007 28/12/2007 19/09/2009 19/09/2014 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 08700/2007 28/12/2007 19/09/2009 19/09/2014 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 03875/2006 13/07/2006 07/08/2007 07/08/2012 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 03745/2003 19/11/2003 20/02/2004 20/02/2009 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 00710/2007 07/02/2007 13/08/2008 13/08/2013 OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 00276/2001 28/03/2001 28/07/2006   OUTORGA RENOVADA 
 

OUTORGA 01856/2007 10/04/2007     OUTORGA CANCELADA 
 

 

De acordo com informações recebidas do Movimento Águas e Serras de Casa Branca, “do ponto de 

vista hidrológico, a ampliação da Mina da Jangada afeta diretamente 2 córregos, importantes 

afluentes do Paraopeba, o Córrego da Jangada (que abastece cerca de 130 famílias) e tem potencial 

de garantia hídrica para toda Casa Branca com a produção de 62 l/s em nascente do sistema Cauê 

e o Córrego da Índia, que nasce logo abaixo da pilha de Jacó 3, que será alteada em mais de 40 

metros. Embora exista estudo hidrogeológico feito pela empresa Hidrovia em 2007, por solicitação 

da Vale, e confirmado em reuniões com a comissão de relacionamento que existiu, este nunca foi 

apresentado à comunidade garantindo a perenidade desses córregos, além de outros próximos, 

como o Córrego da Manga, a cerca de 1000 metros das barbas do PESRM, cuja nascente, no 

sistema Cauê, também produz cerca de 22 l/s, que abastece 160 famílias do Bairro Recanto da 

Aldeia.”  

 

4. Sobre o PESRM e os empreendimentos novos 

 

Considerando que Plano de Manejo (Encarte 4), no item 4.5.1. estabelece as normas para a Zona de 

Amortecimento, entre as quais está que “no processo de licenciamento de empreendimentos novos 

para o entorno da UC deverão ser observados o grau de comprometimento da conectividade dos 

fragmentos de vegetação nativa e a instalação de atividades compatíveis com os objetivos da UC” 

e que o chamado “Plano de Continuidade das Operações da Mina da Jangada e Córrego do Feijão” é 

objeto dos PA´s COPAM 00118/2000/030/2013 e 00245/2004/050/2015 na fase de licenciamento 

Licença Prévia, de Instalação e de Operação Concomitantes – LAC 1, tendo inclusive apresentado 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), entendemos que o Conselho e o órgão gestor do PESRM 

precisam tratar, no âmbito jurídico e processual, da questão dos licenciamentos em questão serem na 

realidade “empreendimentos novos” e, assim, deveriam  ser observados sob a ótica do grau de 

comprometimento da conectividade dos fragmentos de vegetação nativa  (considerando também os 

impactos já consolidados em suas minas que iniciaram as atividades após a criação da UC) e sob a 

ótica de projetos de mineração serem ou não compatíveis com os objetivos do PESRM e seu Plano 

de Manejo. 

 

Para ilustrar este aspecto referente ao empreendimento em questão na Zona de Amortecimento, 

seguem imagens (Anexos 1 a 2) em anos distintos das minas Córrego do Feijão e Jangada. 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17286&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17285&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=03612&ano_pou=2010&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=17284&ano_pou=2012&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=31741&ano_pou=2016&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=20038&ano_pou=2004&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=18834&ano_pou=2017&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=04491&ano_pou=2007&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=04490&ano_pou=2007&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=04489&ano_pou=2007&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=03643&ano_pou=2005&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=11907&ano_pou=2008&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=10617&ano_pou=2011&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=08701&ano_pou=2007&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=08700&ano_pou=2007&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=03875&ano_pou=2006&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=03745&ano_pou=2003&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=00710&ano_pou=2007&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=00276&ano_pou=2001&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1
http://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/consultar_list_outorga.jsp?text=null&num_pou=01856&ano_pou=2007&cod_empreendimento=50417&cod_empreendedor=575761&tipoProcesso=1


5. Sobre a Segurança hídrica da RMBH 

 

O documento “DOIS LADOS DA MOEDA – CARTA DOS COMITÊS DE BACIA DOS RIOS DAS 

VELHAS E PARAOPEBA SOBRE O SINCLINAL MOEDA”, dos comitês das Bacias Hidrográficas 

dos rios das Velhas e Paraopeba, de 18 de novembro de 2016, assinada pelos respectivos presidentes, 

apresentou a preocupação em relação à segurança hídrica da RMBH, conforme os trechos abaixo: 

 
 Dada a importância da região da Moeda para as bacias dos rios das Velhas e Paraopeba, os comitês 

das respectivas bacias realizaram no dia 18 de novembro de 2016 um seminário conjunto para discutir 

o crescimento econômico x produção de água. 

 

[...] 

 

Muita ênfase já tem sido dada à preservação da Serra da Moeda, mas o seminário demonstrou que 

para além da serra como patrimônio natural, é fundamental a preservação do sinclinal.  

 

Por características geológicas únicas, um sinclinal é uma grande “caixa d´água” que verte através 

de nascentes e afluentes e, no caso do Sinclinal Moeda, fundamentais para abastecer a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.  

 

De acordo com de Silva (In IBRAM, 2003), 1 bilhão dos 5 bilhões de metros cúbicos das reservas de 

águas subterrâneas que o Quadrilátero Ferrífero apresenta, encontram-se armazenados no Sinclinal 

Moeda e estão associados às formações ferríferas, o que torna a mineração dessas formações um 

fator de consideração em termos de impacto ambiental. São descarregadas para as drenagens do rio 

Paraopeba vazões entre 15,0 e 20,0 l/s/km e para o rio das Velhas vazões entre 5,00 e 10,00 l/s/km, 

calculado por Silva (op. Cit.).  

 

Na borda externa (aba ocidental) se encontram as nascentes de um grande número de afluentes do 

rio Paraopeba, entre os quais destacam-se: o ribeirão Casa Branca, Piedade, de Aranha, Três Barras, 

dos Martins, dos Marinhos, Contendas, Cordeiros e vários córregos que compõem uma densa rede 

hidrográfica dessa bacia, e que drenam os municípios de Brumadinho, Moeda e Belo Vale. A borda 

interna do sinclinal (aba oriental), abriga um número incontável de nascentes do rio das Velhas, com 

as dos ribeirões do Peixe, Mata Porcos, Saboeiro, da Prata, do Silva e dos córregos Carioca, do 

Braço, Quebra Pau, Capão, Bocaiúva, das Almas, entre outros.  

 

O Sinclinal Moeda é um sistema complexo e a produção de água depende de relação de todos os 

elementos hoje lá existentes. Alterações antrópicas sem ordenamento, como impermeabilização, 

ocupação do solo, destruição de áreas verdes e ecossistemas, rebaixamento do lençol freático e 

atividades minerárias produzirão efeitos sinérgicos e sistêmicos que irão comprometer de forma 

inevitável o atual funcionamento do ecossistema com repercussão na produção de água e com sérias 

consequências para a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Pela importância da região do Sinclinal Moeda e das repercussões futuras das ações antrópicas, os 

princípios da precaução e da prevenção se impõem o suficiente para exigir a adoção imediata de 

medidas de proteção e preservação desse patrimônio natural, para evitar o risco de que danos 

intensos e de longa duração comprometam definitivamente as funções ambientais deste ecossistema.  

 

Nesse sentido, e tendo em vista a ainda significativa demanda por estudos que permitam conhecimento 

mais aprofundado dessa área, seria prudente que quaisquer alterações de grande monta na área 

pudessem vir precedidas de dados, análises e monitoramento específicos, considerando os efeitos 

sinérgicos e sistêmicos de todos os empreendimentos, e não de forma isolada:  

 

Assim os dois comitês reafirmam e propõem:  

 

 O Sinclinal Moeda é um imenso reservatório de água, sendo responsável por afluentes 

importantes da bacia do Rio São Francisco, os rios das Velhas e Paraopeba. Para além da Serra 

da Moeda é fundamental definir uma política pública de proteção do sinclinal.  

 



 A proteção do Sinclinal Moeda tem que estar inserido no Plano de Segurança Hídrica da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte;  

 

 É fundamental a adoção de medidas de proteção e preservação do sinclinal para evitar riscos de 

danos permanentes e de longa duração e para a manutenção das suas funções ambientais, 

especialmente para a produção de água;  

 

 Antes da implantação de projetos, é fundamental definir as funções ambientais do sinclinal e como 

preservá-la. Entender que nem tudo será possível ocupar ou implantar e que é necessário realizar 

uma Avaliação Ambiental Integrada e Estratégica;  

 

 É fundamental a ampliação e aprofundamento de estudos quanto aos aspectos hidrogeológicos, 

especialmente no que se refere à capacidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

explotáveis e aos impactos desta utilização desenfreada nos afluentes dos rios das Velhas e 

Paraopeba, bem como definição de áreas prioritárias para recarga hídrica e áreas onde possam 

ser instalados poços, com estabelecimento de capacidade e distância mínima entre eles.  

 

 O sinclinal pertence ao conjunto da sociedade das bacias hidrográficas, que devem ser ouvidas 

no processo de ocupação da região através dos Comitês de Bacia;  

 

 É fundamental definir um projeto de Uso e Ocupação do Solo da APA-SUL que proteja as suas 

áreas de recarga, nascentes e cursos de água, conforme previsto na lei que a criou, em 1994, e 

em outros projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;  

 

 É necessária a construção e implantação de um plano diretor para a bacia hidrográfica do Rio 

Paraopeba.  

 

Os comitês das Bacias Hidrográficas dos rios das Velhas e Paraopeba, no uso de suas atribuições, 

tornam publicas as suas preocupações e alertam quanto ao futuro do Sinclinal Moeda e as 

repercussões para a segurança hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
 

CONCLUSÃO 

 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme dispõe a 

Constituição Federal (1988). 

 

Considerando o Princípio da Precaução, que é um dos princípios que norteiam o Direito Ambiental e 

está diretamente ligado à busca da proteção do meio ambiente e da segurança da integridade da vida 

humana” onde “a incerteza científica milita em favor do meio ambiente, carregando-se ao interessado 

o ônus de provar que as intervenções pretendidas não trarão conseqüências indesejadas ao meio 

considerado” (Milaré, 2004).  

 

Considerando o SNUC e o Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e sua Zona 

de Amortecimento, assim como o fato de que esta Unidade de Conservação  foi criada com o objetivo 

de proteger os seis importantes mananciais de água que abastecem parte da população de Belo 

Horizonte, Ibirité e Brumadinho, parte deles na Bacia do Rio Paraopeba. 

 

Considerando que entre os critérios utilizados para a definição da Zona de Amortecimento do PESRM 

está a “importância para a preservação da bacia hidrográfica dos rios das Velhas e Paraopeba, 

considerando a biodiversidade, a conectividade e as interações entre os ambientes, e a área de 

recarga de aquífero. 

 

Considerando as situações de escassez hídrica e estado de atenção já declaradas em trechos das bacias 

dos rios das Velhas e Paraopeba em alguns período do ano, assim como diversos conflitos de uso de 

água na RMBH que vêm se ampliando a cada ano.  



 

Considerando que os documentos técnicos referentes aos PA nº 00118/2000/030/2013 (Mina da 

Jangada/MBR) e PA nº 00245/2004/050/2015 (Mina Córrego do Feijão/VALE) encaminhados para 

embasar a manifestação do Conselho do PESRM nada informam a respeito da interferência sobre 

a Zona de Amortecimento, e somente uma vez mencionam a relação do empreendimento com os 

limites da UC com informação que questionamos, conforme já apontado acima. 

 

Considerando que o Plano de Manejo do estabelece que cabe a administração do PESRM “ordenar 

o uso da Zona de Amortecimento de forma a favorecer a proteção de ambientes especiais, tais como 

os remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e os Campos Ferruginosos”, entre outros 

objetivos específicos. 

 

Considerando ainda que a Lei nº 9.985 (SNUC), de 18/07/2000, no artigo 28 do Capítulo V que trata 

dos incentivos, isenções e penalidades, estabelece que “A ação ou omissão das pessoas físicas ou 

jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em 

dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como às 

suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às 

sanções previstas em lei”. 

 

Considerando a Lei 13.655, de 25/04/2018, que inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 

1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência na criação e na aplicação do direito público, entre elas que “o agente público responderá 

pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro” (Art. 

28). 

 

Considerando ainda todo o acima exposto, nos MANIFESTAMOS pela IMPOSSIBILIDADE DO 

CONSELHO DO PESRM se manifestar a respeito do “Plano de Continuidade das Operações da 

Mina da Jangada e Córrego do Feijão”, objeto do PA COPAM nº 00118/2000/030/2013 (Mina da 

Jangada/MBR) e PA COPAM nº 00245/2004/050/2015 (Mina Córrego do Feijão/VALE) e 

RECOMENDAMOS ao gestor do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e da Estação Ecológica 

de Fechos e ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), órgão responsável pela administração das 

referidas UC´s, que se manifestem PELA EXIGÊNCIA DE ESTUDOS COMPLEMENTARES, 

nos termos do Art. 3º, inciso II, da Resolução CONAMA 428/2010. 
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