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Assunto: PARECER CONCLUSIVO.  
Ref.: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Ouro Branco, 25 de junho 2021. 

 

EMENTA: PARECER. INDEFERIMENTO DE PEDIDO 
DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE. 
DENEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO PARA 
FORMULAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
PARA ATIVIDADES DE MINERAÇÃO NAS 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE 
ESTADUAL DA SERRA DE OURO BRANCO, 
MONUMENTO NATURAL ESTADUAL DE ITATIAIA E 
ARÉA DE PROTEÇÃO ESPECIAL (APE) DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO VERÍSSIMO. BACIA DE 
ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 

 

PARECER Nº 027/2021 

INTERESSADO: ANVIGEPI – Participações Societárias Ltda. 

PROCESSO: 2479/2021 

DATA: 25/06/2021 

 

Prezados(as). 

Por edição do Decreto 10.143 de 23 de junho de 2021 e, tomando ciência do 

presente processo, verificamos por oportuno, conveniente e necessário, 

analisarmos a questão pra expedimos, de imediato e de ofício, o seguinte parecer: 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E BALIZADORAS. 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 225 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”; 

Considerando os termos da Lei Municipal nº Lei Nº 1.700, de 28 de abril de 2009, 

que trata da Política Pública Municipal de Meio Ambiente e institui o Sistema 

Municipal de Meio Ambiente que discorre acerca das atribuições da SECRETARIA; 
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Considerando o capítulo VIII do Decreto 2457/2021, que trata das competências 

desta Secretaria, em especial os incisos XXI, XXXIII; damos prosseguimento: 

 

2. RELATÓRIO. 

Trata-se de análise de requerimento da empresa ANVIGEPI Participações 

Societárias Ltda, acerca do pedido de Declaração de Conformidade a ser analisado 

e expedido por esta secretaria em face do Processo Administrativo 2479/2021. 

A declaração se refere à exigência basilar do processo de licenciamento ambiental 

para aproveitamento econômico do direito minerário ANM nº 831777/2009, que 

prevê a “instalação do empreendimento de lavra de minério de ferro, unidade de 

lavra e tratamento de minerais (UTM) a seco, pilhas de rejeito/estéril”, conforme 

informado pelo empreendedor no pedido em análise. 

Oportuno destacar que a Declaração de Conformidade em referência é o 

documento pelo qual o município atesta junto aos órgãos licenciadores, que o local 

de instalação está apto para o desenvolvimento da atividade pretendida e que 

atende todos os requisitos essenciais para fins de licenciamento ambiental. 

Neste sentido e em tese, em não havendo a expedição da declaração de 

conformidade em relação ao local de instalação, não há que se falar em 

licenciamento ambiental e, portanto, do exercício da atividade naquela localidade. 

Por oportuno destacar que, qualquer atividade causadora de potencial impacto 

poluidor degradador, inserida no rol de atividades passíveis de licenciamentos 

ambientais, prescinde de atenção especial, não somente do ponto de vista de uso 

e ocupação do solo segundo sua área diretamente afetada, mas, também, todo 

contexto que envolve o desenvolvimento da atividade nas demais áreas afetadas 

indiretamente, bem como nos critérios que dizem respeito às proximidades e 

interferências do empreendimento com áreas sensíveis e de relevância ambiental, 

como unidades de conservação, patrimônio natural, bacias de captação de água 

para abastecimento público, vegetação nativa, dentre outros. 

Assim, em conhecimento e análise a poligonal da área diretamente afetada 

apresentada pelo empreendedor, verifica-se que o empreendimento a ser 

licenciado para fins de extração de minério de ferro, oferece de imediato quatro 

interferências negativas - impactos irreparáveis ou de difícil reparação - em pontos 

de altíssima sensibilidade que, por óbvio, serão consideradas na análise em curso, 

conforme seguem: 

 

I) Área de amortecimento do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco; 
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II) Área de influência no Monumento Natural Estadual de Itatiaia; 

III)  Área de Proteção Especial1 do Veríssimo (APE Estadual Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão do Veríssimo), estabelecida para fins de 

preservação de manancial, criada por edição do Decreto Estadual 

nº 22.055, de 05/05/82; e,  

IV) Área inserida na bacia de captação de água para fins de 

abastecimento público da cidade de Ouro Branco. 

Ao que destacamos, segue ilustrado na figura: 

 

 

Portanto, mesmo em análise breve, já é possível perceber que a região onde está 

inserida a pretensão em análise, possui características de grande relevância e 

importância ambiental, histórica, cultural, geológica, cênica e de segurança hídrica, 

dotadas de proteção legal especial. 

Sendo este o breve relatório, dispensado demais apontamentos, passo ao parecer. 

 

3. PARECER. 

                                                           
1 Áreas de Proteção Especial (APE). Fator de Conservação FC = 0,1. Área total: 621,54 hectares. 
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3.1. Das Unidades de Conservação (UC´s). 

Preliminarmente, temos que, tanto o Parque Estadual da Serra de Ouro Branco2, 

quanto o Monumento Estadual Natural de Itatiaia3, tratam-se de unidades de 

conservação (UCs), instituídas nos termos da previsão legal da Lei n° 9.985, de 

18/07/2000, que regulamenta o art 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

conferindo neste diploma, a proteção especial e essencial para a conservação e 

preservação da biodiversidade no Brasil e no mundo. 

De acordo com o diploma em comento, Unidade de Conservação (UC´s) é o 

“espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

Também é preciso observar que a proteção legal conferida a estes espaços não se 

limitam somente a delimitação geográfica e interior de sua poligonal, indo muito 

além, como forma de assegurar a preservação e integridade do bem natural 

acautelado, ao que pode ser definido como “zona de amortecimento”.  

Esta área ou, zona de amortecimento, é definida no mesmo diploma, 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”4.  

Deste modo, as zonas de amortecimento, tem como finalidade primacial a tutela 

dos bens preservados pelos institutos da proteção especial e de unidades de 

conservação, devendo a área do entorno da unidade também ficarem sujeitas a 

restrições, de modo a minimizar os danos advindos das pressões limítrofes aos 

espaços protegidos. Desta maneira, tão importante quanto proteger e gerir 

ordenadamente a unidade de conservação propriamente dita, também é ordenar e 

estabelecer critérios de uso e de ocupação nas zonas de amortecimento, de modo 

                                                           
2 Unidade de Conservação criada em 21 de setembro de 2009, pelo Decreto Lei nº 45.180. É gerenciada pelo 

Instituto Estadual de Florestas (IEF) e possui área de 7.520.79 hectares. 

3 Unidade de Conservação criada em 21 de setembro de 2009, pelo Decreto nº 45.179. É gerenciada pelo 

Instituto Estadual de Florestas (IEF) e possui área de 3.216 hectares. A área está inserida nos municípios de 

Ouro Branco e Ouro Preto e abriga as Serras do Itatiaia e do Bico de Pedra. Ao Monumento estão agregadas 

as bacias dos Córregos da Lavrinha, da Ponte, da Cachoeira, do Falcão e da Caveira. 

4 Art 2º, XVIII da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 
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a evitar os avanços descontrolados e danosos sobre os limites das áreas 

protegidas. 

3.2. Das Áreas de Proteção Especial (APE´s). 

A Área de Proteção Especial da Bacia do Veríssimo (Área de Proteção Especial 

Estadual Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Veríssimo), foi instituída pelo Decreto 

Estadual 22.055 de 05/05/1982, com fins de proteção deste manancial que é 

reconhecido pela enorme importância ambiental de segurança hídrica para o 

abastecimento público de água do município Ouro Branco. 

Sobre a importância hidrogeográfica desta localidade, inclusive a Lei Orgânica, no 

Capítulo V, que trata do Meio Ambiente, assim se refere a localidade na Serra de 

Ouro Branco em seu art. art. 169, §: “Por ser a Serra de Ouro Branco a fonte de 

recursos hídricos indispensáveis ao uso público do Município, e áreas limítrofes, 

primeiro condicionante da viabilidade de ser desenvolvido, acidente geográfico da 

maior influência sobre o microclima da região, e destacado componente da beleza 

paisagística local, o Município exercerá vigilância na aplicação, a todo o maciço, 

desde o sopé até os seus limites leste, norte e oeste do disposto neste artigo”. 

Destaque nosso. 

A Lei Federal nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano e outras 

providências, também se refere as Áreas de Proteção Especial, exigindo do poder 

público atenção especial à determinados espaços territoriais que, em virtude de seu 

interesse e relevância, segundo critérios ambientais, culturais, paisagísticos, 

históricos, cênicos, arqueológicos, científicos e outros, devem se valer de proteção 

singular, que seja capaz de conferir, de impor limitações às ações humanas, a fim 

de garantir a preservação destes espaços, bem como da sadia qualidade de vida. 

Neste sentido, podemos compreender que o conceito de área protegida é muito 

mais extenso, sendo compreendido no Direito Comparado como uma área 

geograficamente definida que tenha sido designada ou regulamentada para 

alcançar objetivos específicos de conservação ou preservação. 

Portanto, verifica-se que no caso em análise a área objeto de estudo foi afetada 

também pelo instituto da proteção especial, com objetivo de preservar os valores 

não somente ambientais, mas também hídricos, para fins de abastecimento público 

de água, a fim de atender tanto aos interesses desta, quanto das futuras gerações.  

Ademais, garantir o acesso a água de qualidade é inclusive reconhecido como um 

direito humano essencial para a vida e forma de garantir todos os demais direitos. 
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3.3. Atividade extrativista mineral em mananciais destinados ao 

abastecimento público. 

Indiscutível a importância da mineração na sociedade moderna e sua contribuição 

na geração de emprego e riquezas, contudo, também em mesma importância é 

impreterível que tal atividade se desenvolva de forma sustentável, em equilíbrio 

com os demais interesses, sendo esta premissa inafastável para seu exercício. 

A pretensão de desenvolver algumas atividades em locais de proteção e 

conservação especial, impõe uma análise e avaliação especial criteriosa, pois, tais 

áreas são afetadas a usos e vedações próprias. 

No que diz respeito a atividade mineradora em mananciais de abastecimento 

público de água, sem delongas, cumpre invocar o artigo 4º, inciso II da Lei Estadual 

nº 10.793, de 2 de julho de 1992, que dispõe sobre a proteção de mananciais 

destinados ao abastecimento público no Estado de Minas Gerais, que veda a 

instalação de atividade extrativista mineral, nas bacias de mananciais de 

abastecimento público, de projetos ou empreendimentos que comprometam 

os padrões mínimos de qualidade das águas.  

Como se não bastasse, a área diretamente afetada pelo empreendimento, 

encontra-se localizada à montante do ponto captação de água para abastecimento 

público. 

Neste sentido, o princípio da prevenção, balizador do direito ambiental que também 

deve ser adotado em alguns atos administrativos, sobretudo nas decisões que 

possam resultar em danos irreparáveis ou de difícil reparação, é muito claro ao 

orientar na análise de mérito, as decisões in dubio pro natura. 

Assim, com fundamento nos itens até aqui apontados e analisados, já se verificam 

elementos suficientes e indispensáveis para formulação da conclusão que se 

segue. 

 

4. CONCLUSÃO. 

Portanto, temos que a atividade que se pretende instalar possui localização em 

áreas de reconhecidos interesses de conservação e proteção especial, como a 

Serra de Ouro Branco, o Patrimônio Natural de Itatiaia e a Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão do Veríssimo, conflitando assim não somente com a vocação e 

ocupação predominante do solo, mas, sobretudo, incompatível com a segurança 
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hídrica do município de Ouro Branco e com os reconhecidos valores ambientais, 

históricos, paisagísticos, arqueológicos e culturais afetos à localidade, bem estes 

de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, tutela esta que deve 

ser exercida a qualquer tempo pelo  Poder Público e por toda coletividade, no intuito 

de cumprir o impar dever de defesa e preservação de seus valores e importância 

para as presentes e futuras gerações. 

Finalmente, sem a pretensão de se esgotar o assunto, mas já com elementos 

sólidos para formar opinião sobre o tema em análise e, no uso das prerrogativas e 

deveres inerentes a Administração Pública, consubstanciado nos princípios 

fundamentais da legalidade e da legitimidade dos desígnios administrativos e 

constitucionais que tratam da matéria, concluímos o presente parecer pelo 

indubitável INDEFERIMENTO do pedido para expedição da Declaração de 

Conformidade para fins de licenciamento ambiental para desenvolvimento da 

atividade de Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco 

(A-05-01-0) Lavra a céu aberto - Minério de ferro (A-02-03-8) e Pilhas de 

rejeito/estéril (A-05-04-5) formulado pela empresa ANVIGEPI – Participações 

Societárias Ltda., em face do Processo Administrativo 2479/2021. 

Que seja dada ciência ao requerente e a devida publicidade por meio da publicação 

do respectivo extrato no diário oficial eletrônico. 

 

É o parecer. 

Atenciosamente, 

 

 

Neilor Aarão 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho, Renda e Meio Ambiente. 
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<<<   EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO  DE ATO ADMINISTRATIVO >>> 

 

PREFEITURA DE OURO BRANCO 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Renda e Meio Ambiente 

Gerência de Meio Ambiente  

 

O  Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Renda e Meio Ambiente 

do Município de Ouro Branco/MG, no uso das atribuições conferidas ao cargo, 

respondendo pelo órgão executivo ambiental, com base e fundamento no Parecer 

027/2021 de 25/05/2021, INDEFERE o pedido da empresa ANVIGEPI - 

Participações Societárias Ltda. CNPJ 18.865.116/0001-59, para emissão de 

Declaração de Conformidade para fins de licenciamento ambiental para 

desenvolvimento da atividade de Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com 

tratamento a seco (A-05-01-0) Lavra a céu aberto - Minério de ferro (A-02-03-8) e 

Pilhas de rejeito/estéril (A-05-04-5) formulado em face do Processo Administrativo 

2479/2021, na localidades da Serra de Ouro Branco, Parque Estadual do Itatiaia e 

Bacia do Ribeirão do Veríssimo. EMENTA – PARECER. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE. DENEGAÇÃO DE 

DECLARAÇÃO PARA FORMULAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

PARA ATIVIDADES DE MINERAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE OURO BRANCO, MONUMENTO 

NATURAL ESTADUAL DE ITATIAIA E ARÉA DE PROTEÇÃO ESPECIAL (APE) 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO VERÍSSIMO. BACIA DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO DE ÁGUA. Que seja dada ciência ao requerente e a devida publicidade 

por meio da publicação do respectivo extrato no diário oficial eletrônico. É o parecer. 

Ouro Branco, 28 de junho de 2021. Neylor Aarão. Secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho, Renda e Meio Ambiente. Prefeitura de Ouro Branco. 

 

 


