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MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
Subprocuradoria-Geral do Contencioso 

 

 

JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E DE AUTARQUIAS DA 

COMARCA DE BELO HORIZONTE 

Quantas toneladas exportamos 

De ferro? 

 Quantas lágrimas disfarçamos  

Sem berro?  

(Carlos Drummond de Andrade) 1 

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ente federativo da República, inscrito no 

CNPJ n. 18.715.383/0001-40, com sede na Avenida Afonso Pena 1.212, vem, pela 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – PGMBH, 

atenta ao seu dever constitucional de tutela dos direitos coletivos dos cidadãos belo-

horizontinos na proteção da Serra do Curral, com fulcro no artigo 1º, I e III, da Lei 

7.347/85, ajuizar:  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
com pedido de medida liminar 

 

em face de: 

ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público interno, a ser citado na 

pessoa do Advogado-Geral do Estado, na Av. Afonso Pena, nº 1901, bairro Funcionários, 

Belo Horizonte/MG, CEP n. 30.130-004; 

TAQUARIL MINERAÇÃO S/A (TAMISA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 12.374.235/0001-22, com sede na Alameda Oscar Niemeyer, n. 891, Sala 

806, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP n. 34.006-651. 

  

 
1 Lira Itabirana, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1984 no jornal Cometa Itabirano. 
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1. FATOS 

1.1. IMPORTÂNCIA DA SERRA DO CURRAL PARA O MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE. HISTÓRICO DO IMPACTO PELA MINERAÇÃO 

A Serra do Curral é um dos principais marcos geográficos da cidade de Belo 

Horizonte, sendo referência para toda sua região metropolitana. Desde o período colonial, 

a Serra das Congonhas, como era chamada, foi referência para os viajantes que vinham 

de outros lugares de Minas Gerais e para os habitantes das fazendas e dos arraiais da 

região, entre eles o arraial Curral d’El Rey, vilarejo que emprestou seu nome à atualmente 

conhecida Serra do Curral. 

Se em um primeiro momento o arraial Curral d’El Rey emprestou seu nome à Serra, 

mais tarde, a paisagem proporcionada por ela foi determinante para a escolha, em 1890, 

do novo nome da cidade que viria a ser a capital de Minas Gerais: 

[Belo Horizonte] seria o nome que melhor afirmaria o espetáculo que a 

localidade deixava correr aos olhos daqueles que por ali passavam em 

função da bela paisagem promovida pela Serra do Curral. (Presidente de 

Minas Gerais João Pinheiro ao explicar a escolha do nome Belo Horizonte 

definido no Decreto Estadual n. 36/1890). 

A sua importância para a capital mineira é tamanha que, durante o processo de 

definição da nova capital de Minas Gerais no Século XIX, o impacto da Serra do Curral 

sobre o clima da região e os mananciais que nasciam ali foram indispensáveis para a 

escolha, pela Comissão de Estudos das Localidades — CELINEC, da região de Belo 

Horizonte para a construção da nova capital. Em seguida, após a definição, a Comissão 

Construtora da Nova Capital — CCNC desenhou a cidade com a Serra do Curral como 

importante elemento paisagístico, estabelecida como plano de fundo natural para a 

composição urbana proposta. 
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Nessa medida, a Serra do Curral se consolidou como um dos primeiros elementos 

formadores da identidade de Belo Horizonte, servindo-lhe de moldura natural. Não por 

outro motivo, tornou-se símbolo da capital mineira, estando presente na bandeira e no 

brasão de armas do Município. 

Recentemente, tem-se destacado a mobilização de artistas, escritores e intelectuais 

contra a implantação da atividade mineradora na Serra do Curral2. Não se trata, contudo, 

de fato isolado nas memórias da capital mineira. Pelo contrário, a história de Belo 

Horizonte aponta que a Serra do Curral ocupa posição de destaque no movimento pela 

preservação ambiental e cultural em Minas Gerais e o reconhecimento de sua importância 

ambiental, histórica, cultural e paisagística desperta, desde a década de 50, o esforço dos 

belo-horizontinos para protegê-la dos interesses econômicos voltados à sua degradação, 

sobretudo pela mineração. 

No final da década de 1950, com o aumento da atividade mineradora no local e a 

intenção da mineradora MBR (Minerações Brasileiras Reunidas) de operar no conjunto 

montanhoso símbolo de Belo Horizonte, o então Governador do Estado José Francisco 

Bias Fortes solicitou o seu tombamento em âmbito federal. Como resultado, o 

Departamento Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — DPHAN decretou, em 21 de 

setembro de 1960, o tombamento da Serra do Curral e do Pico Belo Horizonte em nível 

federal, mediante o processo 591 -T- 58, inscrição 29 — A, folha 08 do Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 

Na década de 70, período marcado por contradições na legislação ambiental e 

atuação descoordenada e autoritária dos órgãos ambientais da ditadura militar, houve o 

 
2 Serra do Curral: artistas e intelectuais lançam manifesto contra mineração - Gerais - Estado de Minas. 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/05/05/interna_gerais,1364461/serra-
do-curral-artistas-e-intelectuais-lancam-manifesto-contra-mineracao.shtml 
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Campanha "Tira o Pé da Minha Serra" tenta barrar 
mineração na Serra do Curral. Disponível em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/campanha-tira-o-
pe-da-minha-serra-tenta-barrar-mineracao-na-serra-do-curral 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/05/05/interna_gerais,1364461/serra-do-curral-artistas-e-intelectuais-lancam-manifesto-contra-mineracao.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/05/05/interna_gerais,1364461/serra-do-curral-artistas-e-intelectuais-lancam-manifesto-contra-mineracao.shtml
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/campanha-tira-o-pe-da-minha-serra-tenta-barrar-mineracao-na-serra-do-curral
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/campanha-tira-o-pe-da-minha-serra-tenta-barrar-mineracao-na-serra-do-curral
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destombamento de parte da Serra do Curral pelo marechal Castelo Branco, excluindo do 

tombamento a área localizada ao fundo do Parque das Mangabeiras, com o objetivo de 

permitir que a mineração continuasse na vertente sul da Serra, no Município de Nova 

Lima. 

A partir desse momento histórico e sobretudo pelo início da execução do projeto 

de “Águas Claras”, elaborado ao final da década de 1960 para exploração de minério de 

ferro, a mobilização da sociedade civil pela defesa da Serra do Curral ganhou força. 

À época, diante da pressão exercida pela mobilização social, o engenheiro chefe da 

empresa mineradora negou na imprensa que a Serra do Curral sofreria danos ou que 

ocorreria o agravamento dos problemas ambientais em Belo Horizonte: 

Não representa uma verdade que a Serra do Curral será destruída. Nem 

isto seria possível. Não é também verdade que o clima de Belo 

Horizonte irá se modificar com a poeira proveniente de Águas Claras, já 

que até aqui temos de tomar as nossas precauções para a preservação de 

máquinas caríssimas3. 

Mesmo com o discurso oficial da empresa, a preocupação com o avanço da 

mineração permaneceu viva, obrigando o então governador Rondon Pacheco a declarar, 

em 1973, que a Serra do Curral seria preservada4. As promessas da empresa mineradora 

e do então Governador de Minas Gerais, apesar de reiteradamente repetidas, porém, 

mostraram-se falsas na sucessão temporal da história. As declarações oficiais foram 

lembradas pela mídia, principalmente pelo Jornal de Minas, e pela população durante os 

anos em que a atividade minerária esteve presente na Serra do Curral. 

Além do rebaixamento do perfil da Serra, demonstrado na imagem abaixo, uma 

série de impactos ambientais efetivamente decorrentes da mineração foram largamente 

denunciados pelos jornais da época, dentre os quais destaca-se o relato da Companhia 

 
3 ENGENHEIRO fala tudo sobre Serra do Curral. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 10 de jun. de 1973. s.p. 
4 RONDON mostra que a serra será preservada. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 15 de ju1. de 1973. p.3 
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Mineira de Águas e Esgotos — COMAG, então responsável pelas redes de água e esgotos 

de Minas Gerais, no sentido de que os serviços da estação de tratamento na região do 

Taquaril estavam prejudicados pela lavagem de minério na Serra do Curral5. 

 

A inauguração do ramal de Águas Claras, em 1973, representou um marco nos 

debates e denúncias em favor da preservação da Serra do Curral. A partir desse fato 

histórico, a paisagem da Serra, símbolo da cidade, foi profundamente afetada. Seu perfil 

original sofreu um rebaixamento de mais de 100 metros, acontecimento registrado por 

artistas da época, registros entre os quais destaca-se o poema Triste Horizonte, de Carlos 

Drummond de Andrade: 

(...) Esta serra tem dono. Não mais a natureza a governa. Desfaz-se, com o minério, 

uma antiga aliança, um rito da cidade. Desiste ou leva bala. Encurralados todos, 

a Serra do Curral, os moradores cá embaixo. Jeremias me avisa: "Foi assolada toda 

a serra; de improviso derrubaram minhas tendas, abateram meus pavilhões. Vi os 

 
5 A ÁGUA de BH está poluída. Jornal de Minas, Belo Horizonte, 10 de jun. de 1973. s.p. 
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montes, e eis que tremiam. E todos os outeiros estremeciam. Olhei terra, e eis que 

estava vazia, sem nada nada nada. 

Olhe bem as montanhas e O lugar da ausência, postais da série Réquiem para a serra do 

Curral (1980), de Manfredo Souzanetto, são outras memórias artísticas que representam 

esse contexto histórico e que denunciavam a destruição da Serra do Curral pela 

mineração. 

 

 

A história demonstra que as mineradoras e o Estado de Minas Gerais não 

cumpriram com a promessa, realizada à população mineira, de que Belo Horizonte não 
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seria afetada em decorrência das atividades minerárias na Serra do Curral quando da 

exploração da mina de Águas Claras.  

O projeto de mineração da Serra do Curral, apresentado pela TAMISA, com 

estranho apoio irrestrito do Estado de Minas Gerais, parece repetir os erros históricos do 

passado. A condução atropelada do processo de licenciamento, com exclusão da capital 

da discussão e as falsas promessas que não se sustentam tecnicamente, tornam atual o 

temor de ver a história se repetir. 

 

1.2. EMPREENDIMENTO: COMPLEXO MINERÁRIO SERRA DO TAQUARIL 

A TAQUARIL MINERAÇÃO S/A formalizou junto à Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente – SEMAD, em 20 de janeiro de 2020, o Processo de Licenciamento Ambiental n. 

218/2020, relativo ao Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril — CMST, com vistas 

a obter a concessão de Licença Prévia (LP) + Licença de Instalação (LP) da Fase 1 (Cava 

Norte) e Licença Prévia (LP) da Fase 2 (Cavas Oeste e Central). 

Na Fase 1, serão lavrados minérios na Cava Norte, bem como os blocos rolados de 

hematita que ocupam os talvegues secos das cabeceiras do córrego da Fazenda. Além da 

Cava Norte, serão implantadas as seguintes estruturas: acessos; 4 Bacia de Contenção de 

Sedimentos: BS-1, BS-2, BS-3 e BS-4; estruturas administrativas; minério rolado; Pilha de 

Estéril - PDE-1; Instalação de Tratamento de Minério - ITM-1 e posto de combustível. A 

reserva minerária da Fase 1 é de 2,34 MT, representando 7,65% do total previsto. 
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Por outro lado, a Fase 2, implantada ainda durante a operação da Fase 1, contará 

com duas novas cavas a céu aberto (Cava Oeste e Cava Leste), além de área de 

beneficiamento a úmido - ITM2; e a utilização da Cava Norte como segunda Pilha de 

Estéril - PDE-2. A reserva mineral da Fase 2 é de 28,23 MT, representando 92,35% do total. 
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O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, órgão subordinado à 

SEMAD, na 86ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerárias, a qual avançou 

pela madrugada do dia 30.04.2022, aprovou o Parecer Único (Parecer n. 12 

SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 - doc. 01) para aprovar a LP + LI da Fase 1 e LP da Fase 2 

do Complexo Minerário Serra do Taquaril, situado na vertente sul da Serra do Curral. 

Contudo, a aprovação do Parecer Único, com a consequente concessão das 

mencionadas licenças ao empreendimento, ocorreu de forma apressada, tendo sido 

negligenciados e subavaliados impactos e riscos relevantes para o Município de Belo 

Horizonte, relativos ao meio biótico, ao ruído, às vibrações, à qualidade do ar, às 

prospecções espeleológicas, às Unidades de Conservação, à segurança hídrica e ao 

patrimônio cultural, paisagístico e histórico. 
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Foram vislumbrados, ademais, uma série de vícios formais do procedimento, 

conforme será demonstrado ao longo desta inicial, atinentes à completa exclusão do 

Município de Belo Horizonte e seus órgãos técnicos do processo de licenciamento, não 

obstante os impactos demonstrados sobre o território da capital mineira e às exigências 

legais de manifestação prévia. 

Diante dos vícios do processo de licenciamento aprovado pelo COPAM, o 

Município de Belo Horizonte, por sua Procuradoria-Geral, atenta ao seu dever 

constitucional de tutela dos direitos coletivos, ajuíza esta Ação Civil Pública. 

 

2. PREVENÇÃO DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA 

DE LITISPENDÊNCIA 

 

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se a existência de outras ações, processadas na 

5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias, que versam sobre o projeto do 

Complexo Minerário Serra do Taquaril, destacando-se as ações civis públicas 5109701-

27.2022.8.13.0024; 5003841-30.2022.8.13.0188 (ambas ajuizadas pelo Ministério Público de 

Minas Gerais) e 5050219-51.2022.8.13.0024 (ajuizada pelo Instituto Guaicuy), bem como as 

ações populares 5020547-95.2022.8.13.0024; 5080490-43.2022.8.13.0024 e 5082547-

34.2022.8.13.0024. Dessa forma, conclui-se pela prevenção do juízo desta 5ª Vara de 

Fazenda Pública para o processamento deste feito. 

Nada obstante a conexão, não se vislumbra a existência de litispendência, dado que 

a presente Ação Civil Pública possui causa de pedir e pedidos distintos. Diferentemente 

do que ocorre nas demais ações que versam sobre o mesmo tema, a presente ACP trata, 

além dos vícios formais, dos diversos impactos do empreendimento no Município de Belo 

Horizonte, os quais foram desconsiderados e subavaliados, com a exclusão ilegal da 

capital mineira do Processo de Licenciamento Ambiental 218/2020. Portanto, a presente 

ação tem causa de pedir muito mais ampla que as demais. 
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3. VÍCIOS FORMAIS DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

3.1. MODALIDADES DO LICENCIAMENTO E REORIENTAÇÃO PELOS 

ÓRGÃOS ESTADUAIS 

No âmbito do licenciamento ambiental, são concedidas basicamente três espécies 

de licenças, cada qual responsável por permitir uma etapa da implementação do 

empreendimento, sendo cada uma delas definidas pelo art. 8º da Resolução 237/97 do 

CONAMA: 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento 

ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação. 

No âmbito estadual, a Deliberação Normativa n. 217/2017 do COPAM é o 

instrumento normativo responsável por estabelecer critérios para classificação, segundo 

o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para 

definição das modalidades de licenciamento ambiental e fixar a modalidade do 

procedimento em que serão concedidas as licenças. 

O art. 1º da COPAM 217/2017 prevê que o enquadramento e o procedimento de 

licenciamento ambiental serão definidos pela relação da localização da atividade ou 
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empreendimento, com seu porte e potencial poluidor/degradador, levando em 

consideração sua tipologia. 

O art. 8º estabelece as modalidades de licenciamento ambiental. Veja-se: 

Art. 8º – Constituem modalidades de licenciamento ambiental: 

I – Licenciamento Ambiental Trifásico – LAT: licenciamento no qual a 

Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação 

– LO da atividade ou do empreendimento são concedidas em etapas 

sucessivas; 

II – Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC: licenciamento no qual 

serão analisadas as mesmas etapas previstas no LAT, com a expedição 

concomitantemente de duas ou mais licenças; 

III – Licenciamento Ambiental Simplificado: licenciamento realizado em 

uma única etapa, mediante o cadastro de informações relativas à atividade 

ou ao empreendimento junto ao órgão ambiental competente, ou pela 

apresentação do Relatório Ambiental Simplificado – RAS, contendo a 

descrição da atividade ou do empreendimento e as respectivas medidas 

de controle ambiental. 

§1º – Na modalidade de LAC a licença será emitida conforme os seguintes 

procedimentos: 

I – análise, em uma única fase, das etapas de LP, LI e LO da atividade ou 

do empreendimento, denominada LAC1; 

II – análise, em uma única fase, das etapas de LP e LI do empreendimento, 

com análise posterior da LO; ou, análise da LP com posterior análise 

concomitante das etapas de LI e LO do empreendimento, denominada 

LAC2. 

§2º – Quando enquadrado em LAC1, o empreendedor poderá requerer 

que a análise seja feita em LAC2, quando necessária a emissão de LP antes 

das demais fases de licenciamento. 

§3º – A LI e a LO poderão também ser concedidas de forma concomitante 

quando a instalação implicar na operação do empreendimento, 

independentemente do enquadramento inicial da atividade ou 

empreendimento. 

§4º – Na modalidade de Licenciamento Ambiental Simplificado a licença 

será emitida conforme os seguintes procedimentos: 

I –  em uma única fase, mediante cadastro de informações pelo 

empreendedor, com expedição eletrônica da Licença Ambiental 

Simplificada – LAS, denominada LAS/Cadastro; ou 



Num. 9543039168 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:09:48
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600094778900009539130937
Número do documento: 22070600094778900009539130937

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – Subprocuradoria-Geral do Contencioso 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

14 

II – análise, em um a única fase do Relatório Ambiental Simplificado – 

RAS, com expedição da Licença Ambiental Simplificada – LAS, 

denominada LAS/RAS. 

§ 5º – O órgão ambiental competente, quando o critério técnico assim o 

exigir, poderá, justificadamente, determinar que o licenciamento se 

proceda em quaisquer de suas modalidades, independentemente do 

enquadramento inicial da atividade ou do empreendimento, observada 

necessidade de apresentação dos estudos ambientais especificamente 

exigidos e respeitado o contraditório. 

§ 6º – Para os empreendimentos já licenciados, exceto os casos previstos 

no parágrafo único do art. 11, as ampliações serão enquadradas de acordo 

com as características de porte e potencial poluidor/degradador de tais 

ampliações e poderão se regularizar por LAC1, a critério do órgão 

ambiental. 

§ 7º – As atividades e empreendimentos que impliquem em supressão de 

vegetação nativa primária ou secundária em estágios médio e/ ou 

avançado de regeneração, pertencente ao bioma Mata Atlântica, 

enquadradas no código H-01-01-1, deverão se regularizar por meio de 

LAC-1. (§ 7º acrescido pelo artigo 1º da Deliberação Normativa Copam nº 

246, de 26 de maio de 2022) 

Por fim, o art. 6º estabelece que: “As modalidades de licenciamento serão estabelecidas 

conforme Tabela 3 do Anexo Único desta Deliberação Normativa, por meio da qual são conjugadas 

a classe e os critérios locacionais de enquadramento, ressalvadas as renovações”. Abaixo, a tabela: 
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Por fim, o art. 11 da mesma deliberação, determina que para a caracterização do 

empreendimento deverão ser consideradas todas as atividades por ele exercidas em áreas 

contíguas ou interdependentes, sob pena de aplicação de penalidade caso seja constatada 

fragmentação do licenciamento. 

Inicialmente, pontua-se, que, anteriormente ao projeto aprovado, preexistiu o 

Processo de Licenciamento Ambiental 04421/2013/001/2014, arquivado em 2019 a 

pedido do empreendedor e que abrangia os municípios de Nova Lima e Raposos, sendo 

enquadrado como Licenciamento Ambiental Trifásico - LAT. 

Em 2020, o empreendedor formalizou o projeto do Complexo Minerário Serra do 

Taquaril - CMST, aprovado pelo COPAM no dia 30.04.2022, o qual inclui as atividades de 

Lavra a céu aberto - Minério de ferro, Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com 

tratamento a seco e tratamento a úmido, Pilhas de rejeito/estéril, posto de abastecimento 

de combustíveis, estradas internas para circulação de veículos e equipamentos, bacias de 

contenção de sedimentos e estruturas e prédios administrativos. 

Tendo em vista que as atividades objeto do licenciamento são de Grande Porte e 

Grande Potencial Poluidor, resultou em um empreendimento Classe 6. Ainda, 

considerando que haverá supressão de vegetação em Área Prioritária para Conservação 

da Biodiversidade Especial, considerada de importância biológica “extrema” ou 

“especial”, o empreendimento se encontra no Critério Locacional de Enquadramento 

Peso 2, exigindo, portanto, a aplicação da modalidade de Licenciamento Ambiental 

Trifásico - LAT, em que LP, LI e LP são concedidas em etapas sucessivas. 

Atendendo a solicitação do empreendedor, contudo, houve a reorientação da 

modalidade de licenciamento de LAT para Licenciamento Ambiental Concomitante 2 - 

LAC2. A reorientação foi autorizada considerando que as fases 1 e 2 do empreendimento 

seriam independentes entre si. Para melhor compreensão da questão, pontua-se que a 

lavra proposta na Fase 1 está contida no polígono minerário ANM n. 4.791/1961 com 
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Concessão de Lavra outorgada pelo órgão competente. Para a Fase 2, por outro lado, os 

polígonos são abarcados pelos títulos minerários n. 831.207/1985, 833.232/Z003 e 

831.142/2005, atualmente em fase de "Requerimento de Lavra". 

 

3.2. FRAGMENTAÇÃO INDEVIDA E ALTERAÇÃO NA MODALIDADE GERAL 

DO LICENCIAMENTO 

O Relatório Técnico SUPPRI n. 13/2019, o qual subsidiou a análise para 

reorientação do processo, considerando independentes as fases 1 e 2, e entendeu que a 

Fase 1 do empreendimento, analisada de forma independente, seria enquadrada como 

Classe 3. Esta nova classe seria decorrente da nova classificação do porte como médio, 

uma vez que na Fase 1 haverá menor volume do produto lavrado, tratado e disposto, 

sendo, portanto, possível a reorientação da modalidade da licença para LAC2 (LP+LI). 

Ainda, foi reproduzido no referido relatório, sem questionamento ou correção, que 

segundo informado pelo empreendedor, o FCE nº 63881863/2019, protocolado na 

SUPRAM CM, orientou o processo na modalidade de licenciamento trifásico, com Critério 

Locacional 1. 

Não obstante, há vários elementos fáticos que evidenciam que as fases 1 e 2 do 

empreendimento da TAMISA são interdependentes, a começar pelo fato de a proposta da 

Fase 1 abarcar diversas estruturas (circuladas em vermelho no mapa abaixo), além das 

vias internas, não inseridas na poligonal ANM n. 4.791/1961 (contorno amarelo), com 

outorga de lavra concedida. Veja-se: 
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A pilha de estéril, por exemplo, já foi licenciada para comportar o volume 

resultante da Fase 2; as demais estruturas implantadas, embora não licenciadas, já são 

dimensionadas com base no volume final de minério lavrado, o que indica que parte 

significativa das estruturas da Fase 2 já tiveram a instalação aprovada na Fase 1. 

Ademais, nem mesmo as cavas do empreendimento podem ser consideradas 

independentes, visto que a exploração da Cava Norte poderá adentrar à Fase 2, quando 

será minerado seu remanescente até sua exaustão, conforme cronograma geral do projeto, 

o qual indica a concomitância das fases a partir do terceiro ano. Veja-se: 
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Por fim, o art. 38 do Código de Mineração estabelece que para o requerimento de 

lavra é necessário, entre outros documentos, a apresentação do Plano de Aproveitamento 

Econômico - PAE da jazida, com descrição das instalações de beneficiamento. Dessa 

forma, se o PAE contempla todos os requerimentos de lavras listados, elas foram 

consideradas associadas e não independentes, de forma que a obtenção das licenças 

apenas para a lavra da Fase 1 não viabiliza o empreendimento e tampouco justifica o 

modo de disposição das estruturas. 

Portanto, para fins de análise do enquadramento da modalidade de 

licenciamento, o empreendimento deveria ser considerado como um todo em termos de 

porte, potencial poluidor e critério locacional, havendo indícios de indevida 

fragmentação do empreendimento, a qual resultou em uma equivocada ideia de redução 

de impacto, possibilitando, indevidamente, a concessão da Licença de Instalação mesmo 

antes de ter sido sanada e discutida a viabilidade socioambiental do empreendimento 

globalmente considerado. 

A suspeita da fragmentação do processo é reforçada pela existência de outros 

doze processos minerários de titularidade da TAMISA nas adjacências do projeto 

licenciado. Os registros na ANM para investigação, pesquisa ou lavra, indicam o interesse 

de ampliações consecutivas, após a implantação do atual projeto licenciado. Abaixo é 

possível visualizar o resultado da consulta pelos processos de titularidade da TAMISA 

no portal do Sistema de Informações Geográficas da Mineração - SIGMINE, da ANM: 
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Destaca-se, além disso, que o projeto original, arquivado a pedido da empresa, é 

quinze vezes maior do que o licenciado, somando área afetada de 1536 hectares contra 

os cerca de 101 hectares do projeto atual aprovado6, como mostra a imagem abaixo: 

 
6 Exclusivo: Projeto original da Tamisa na Serra do Curral é 15 vezes maior do que o licenciado – 
Observatório da Mineração (observatoriodamineracao.com.br). Disponível em: 
https://observatoriodamineracao.com.br/exclusivo-projeto-original-da-tamisa-na-serra-do-curral-e-15-
vezes-maior-do-que-o-licenciado  

https://observatoriodamineracao.com.br/exclusivo-projeto-original-da-tamisa-na-serra-do-curral-e-15-vezes-maior-do-que-o-licenciado
https://observatoriodamineracao.com.br/exclusivo-projeto-original-da-tamisa-na-serra-do-curral-e-15-vezes-maior-do-que-o-licenciado
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Os fatos acima mencionados são fortes indícios de que há uma intencional 

fragmentação do projeto, a fim de subavaliar os diagnósticos e os impactos do 

empreendimento, simplificando os processos de licenciamento e acelerando a concessão 

das licenças. 

A fragmentação, sublinha-se, é prevista como infração às normas de proteção ao 

meio ambiente e aos recursos hídricos no Decreto Estadual n. 47.383/2018, mais 

especificamente no Código 106: 

instalar, construir, testar, funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva 

ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente sem a 

devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de 

ajustamento de conduta com o órgão ou entidade ambiental competente; 

inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento 

ambiental, com classificação gravíssima. 

Foi informado, ainda, que o escoamento de produção será tratado em outro 

processo e que, para tal percurso, pretende-se utilizar as estruturas abandonadas da 

antiga Ferrovia do Aço: dois túneis, pilares de uma ponte inacabada sobre o rio Arrudas 
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e uma área terraplenada com aproximadamente 4km de comprimento. Apesar das 

estruturas existentes, também será necessária a implantação de uma estrada de 

aproximadamente 3,8 km, denominada “Rodovia de Ligação Estrada Marzagânea à 

MGT-262”. 

De acordo com a DN 217/2017, a construção de estradas para o transporte de 

minério/estéril externamente aos limites de empreendimentos minerários é atividade 

licenciável (código A-05-05-3), uma vez que responsável por inúmeros impactos 

socioambientais, tais como: supressão de vegetação, movimentação de terra, mortandade 

e afugentamento de fauna, interferência e destruição de cavidades, poluição do ar e da 

água, ruído, incluindo interferências nas comunidades aquáticas dado o assoreamento de 

córregos e obras de pontes sobre estes rios. 

Portanto, os impactos originários das adequações das estruturas existentes e da 

construção e operação da nova estrada deveriam ter sido analisados conjuntamente com 

os demais no âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental impugnado, pois a eles 

são concatenados. 

Ademais, a estrada a ser aberta tangencia os limites do município de Belo 

Horizonte, somando-se aos impactos, os quais serão expostos a seguir, que afetam 

diretamente este município. 

Por fim, o órgão estadual não poderia se valer da interpretação literal, porém 

inconstitucional, do art. 14, § 2º, do Decreto 47.383/2018, o qual prevê: 

O órgão ambiental competente, quando o critério técnico assim o exigir, 

poderá, justificadamente, determinar que o licenciamento se proceda em 

quaisquer de suas modalidades, independentemente do enquadramento 

inicial da atividade ou do empreendimento, observada necessidade de 

apresentação dos estudos ambientais especificamente exigidos e 

respeitado o contraditório. 
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É evidente, sobretudo diante dos princípios da prevenção e da precaução, que o 

referido dispositivo somente pode ser interpretado no sentido de permitir ao Estado 

aumentar o rigor do licenciamento ambiental, mas, em hipótese alguma, sob pena de 

desvirtuar o DN COPAM n. 217/2017, para conceder ao órgão estatal a possibilidade de, 

discricionariamente, flexibilizar e reduzir o rigor do licenciamento ambiental de 

empreendimentos altamente danosos ao meio ambiente. 

Entendimento diverso tornaria inútil e ineficiente a técnica fixação de modalidades 

de licenciamento ambiental. Em outros termos, se a um empreendimento de alto potencial 

danoso ao meio ambiente, localizado em área de alta relevância ambiental, não se aplicar 

a modalidade mais rigorosa (Licenciamento Ambiental Trifásico), em nenhum outro ele 

será empregado. 

Ademais, embora a simplificação do processo de licenciamento tenha previsão na 

legislação federal (art. 12, § 1º da Resolução Conama n. 237/1997), trata-se de hipótese 

excepcional, admitida apenas para atividades de pequeno potencial de impacto 

ambiental. Veja-se: 

Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, 

procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a 

natureza, características e peculiaridades da atividade ou 

empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de 

licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. 

§ 1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as 

atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto 

ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de 

Meio Ambiente. 

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido 

de inadmitir que, no exercício de competência complementar residual, os Estados-

membros formulem “disciplina que acaba por afastar a aplicação das normas federais de 

caráter geral” (ADI n. 3.035, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 

14.10.2005). 
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No mesmo sentido, foi o posicionamento da Corte no julgamento da ADI 6650, de 

relatoria da Ministra Cármen Lúcia, do qual se extrai o seguinte excerto: 

(...) A dispensa e simplificação de licenciamento ambiental às atividades 

de mineração pelo legislador estadual esvaziou o procedimento de 

licenciamento ambiental estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao 

art. 24 da Constituição da República. 4. O estabelecimento de 

procedimento de licenciamento ambiental estadual que torne menos 

eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado quanto às atividades 

de mineração afronta o caput do art. 225 da Constituição da República 

por inobservar o princípio da prevenção. 5. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais 

os §§ 1º, 2º e 3º do art. 29 da Lei n. 14.675/2009 de Santa Catarina. (ADI n. 

6650, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

27/04/2021) 

Portanto, é evidente a ilegalidade da simplificação do procedimento de 

licenciamento ambiental pelo órgão estadual, sobretudo tendo em vista os grandes 

indícios de fragmentação. 

 

4. IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

O Estudo de Impacto Ambiental apresentado no PLA delimitou as áreas de 

influência direta e indireta do empreendimento para os meios físico, biótico e 

socioeconômico com a exclusão do território de Belo Horizonte, incluindo-o apenas na 

avaliação do impacto sobre a bacia hidrográfica. 

Não obstante, tendo em vista que a implantação da atividade minerária ocorreria 

em região limítrofe entre os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, as áreas 

de influência relativas ao ruído, à qualidade do ar e à vibração, evidenciam que o 

impacto ambiental extrapola o território de Nova Lima, único Município convocado a 

emitir certidão a certidão de conformidade da implantação e da operação da atividade 

com a legislação ambiental. 
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É preciso ter em vista que o limite territorial municipal não atua como uma 

barreira invisível e intransponível que restringe todas as repercussões ambientais e 

sociais do empreendimento ao Município de Nova Lima, como parece entender, em 

grave equívoco, o órgão estadual, que expressa e deliberadamente excluiu o Município 

de Belo Horizonte das discussões, estudos e levantamentos. 

Diante disso, diversos órgãos técnicos municipais elaboraram pareceres (docs. 02, 

04, 06, 09, 10 e 17) em que são discutidos, de forma técnica e embasada, diversos pontos 

relevantes e vícios do Processo de Licenciamento Ambiental aprovado pelo COPAM, 

conferindo lastro científico às questões apresentadas nesta Ação Civil Pública. 

Assim, neste tópico, serão apontados os seguintes impactos e riscos provocados 

pelo empreendimento com repercussão no Município de Belo Horizonte: 1) impacto 

sobre o meio biótico (flora e fauna); 2) impacto causado pelo ruído; 3) impacto causado 

pelas vibrações; 4) alteração na qualidade do ar; 5) impacto sobre a prospecção 

espeleológica; 6) impacto sobre as Unidades de Conservação (Corredor Ecológico e 

Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço); 7) risco à segurança hídrica de Belo 

Horizonte; 8) risco geológico ao patrimônio tombado pelo Município e 9) impacto sobre 

o Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. 

 

4.1. IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

O Estudo de Impacto Ambiental evidencia uma subamostragem e subavaliação 

dos impactos sobre a fauna, uma vez que, embora a delimitação da Área de Estudo Local 

- AEL tenha sido relativamente ampla, os estudos partiram da análise de dados (coletados 

e secundários) sobre pequenas parcelas desta área, não contemplando o território Belo 

Horizontino, não obstante a existência de vasta bibliografia disponível sobre o meio 

biótico da capital, em especial dos parques municipais contíguos ao empreendimento. 



Num. 9543039168 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:09:48
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600094778900009539130937
Número do documento: 22070600094778900009539130937

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – Subprocuradoria-Geral do Contencioso 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

25 

Veja-se abaixo os mapas representativo da Área de Estudos Locais - AEL do meio 

biótico e da Área de Influência Direta - AID reduzida em relação à AEL, sugerindo 

subavaliação: 
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A partir dessa subamostragem e subavaliação, perde-se a possibilidade de 

conhecer com maior assertividade as relações ecológicas entre os seres vivos que habitam 

este espaço e inferir o impacto de uma ação antrópica pontual na fauna local. Portanto, a 

área de influência direta não foi adequadamente delimitada e os impactos 

insuficientemente caracterizados e dimensionados. 

 

4.1.1. IMPACTO SOBRE A FLORA. NECESSÁRIA ANUÊNCIA PRÉVIA DO 

IBAMA PARA SUPRESSÃO DE MATA ATLÂNTICA 

Tendo em vista a divisão do empreendimento em fases 1 e 2, a avaliação de 

impactos ambientais sobre o meio biótico e flora também foi inadequadamente dividida 
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em duas fases, reduzindo-se, também, o tamanho das áreas de supressão da vegetação 

em cada uma das fases isoladamente consideradas. 

Ou seja, ainda que tenha sido requerida a LI apenas para a Fase 1, o que estava 

sendo licenciado em primeiro lugar, e deveria ter sido verificado em termos de impactos 

ambientais em sua totalidade, era o projeto como um todo. 

O indevido fracionamento do licenciamento possivelmente ocasionou prejuízos 

sérios na avaliação de impactos ambientais sobre a flora, na medida em que a redução não 

permite uma visão assertiva a respeito da importância, magnitude e significância sobre 

os impactos ambientais globais potencialmente gerados. Isso porque, em termos reais, os 

impactos da supressão da vegetação, ao fim, dizem respeito à área total dimensionada e 

não às fases 1 e 2 separadamente consideradas. 

No que diz respeito ao estudo a respeito da supressão da vegetação, foi utilizada 

uma escala de paisagem (área total de 238.200 hectares, três vezes maior do que a Área de 

Estudos Regional – AER, de 72.501 hectares). Tendo em vista que a supressão de 

vegetação impacta proeminentemente a Área Diretamente Afetada - ADA e a Área de 

Influência Direta - AID, os impactos devem ser avaliados com maior detalhamento nessas 

imediações. 

Na imagem abaixo, representativa da área de estudos de avaliação de impactos 

ambientais sobre a flora, é possível verificar que a ADA do empreendimento é 

praticamente imperceptível diante da escala utilizada: 
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Um outro aspecto importante com relação à avaliação de impactos ambientais diz 

respeito à desconsideração do acúmulo de impactos e da já existente degradação de 

ambientes de vegetação nativa decorrente de dois outros empreendimentos minerários: 

Mina de Águas Claras e Mina Granja Corumi, localizados na vizinhança imediata do local 

da implantação, caracterizando-se como impacto cumulativo. 

Além disso, tendo em vista o total de 22,16 hectares de Mata Atlântica a ser alvo de 

supressão para início do empreendimento, o projeto está sujeito, além da autorização do 

órgão ambiental competente, à anuência prévia do IBAMA para os atos de supressão em 

si, conforme art. 14 da Lei n. 11.428/2006 e art. 19 do Decreto n. 6.600/2008: 

Lei n. 11.428/2006 

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio 

avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de 

utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e 

interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
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alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado 

o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei. 

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de 

autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência 

prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 

ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 

 

Decreto n. 6.600/2008 

Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista 

no art. 14 da Lei no 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, de que trata o § 1o do referido artigo, somente 

quando a supressão de vegetação primária ou secundária em estágio 

médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir 

estabelecidos: 

I - cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; 

ou 

II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, 

quando localizada em área urbana ou região metropolitana. 

No caso em questão, a referida anuência prévia do IBAMA foi dispensada com 

fulcro em Parecer Jurídico n. 46/2021 (doc. 21), não vinculante, da Procuradoria Federal 

Especializada, o qual, partindo de uma interpretação fragmentada da Lei 11.428/2006, 

concluiu equivocadamente pela não aplicação de norma geral (art. 14) à hipótese 

específica da atividade de mineração (art. 32), sob o argumento de que: (i) a mineração 

não seria considerada utilidade pública ou interesse social; (ii) a regra específica do art. 

32, excluiria a do art. 14. 

Contudo, o referido parecer esbarra em premissas incorretas. Em primeiro lugar, 

porque o Código Florestal (Lei 12.651/2012), em seu art. 3º, inc. VIII, alínea “b”, considera 

expressamente a atividade de mineração, exceto de areia, argila saibro e cascalho, como 

sendo de utilidade pública, assim como o fazem Resolução CONAMA n. 369/2006, a 

Portaria IEF n. 54/2004, bem como a Deliberação Normativa COPAM n. 76/2004. 
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Em segundo lugar, o Decreto 6.660/2008 excluiu expressamente a regra geral do 

art. 14 tão somente em relação às intervenções de loteamento e edificação, atividades que 

não caracterizadas como sendo de utilidade pública ou interesse nacional, conforme 

exigência do art. 14 da Lei 11.428/2006. Não há que se falar, no entanto, em exclusão 

implícita da atividade de mineração, substancialmente mais gravosa. 

Ademais, seria um contrassenso cogitar que a norma do art. 32, pensada para 

tornar mais restritiva à possibilidade de supressão vegetal para atividades minerárias, 

excluiria o disposto no art. 14. Do contrário, exigir-se-ia anuência prévia para atividades 

de menor impacto ambiental, ao passo que seria dispensada a anuência para atividade 

das mais impactantes ao meio ambiente, como a mineração. 

Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e 

médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente será 

admitida mediante: 

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - 

EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que demonstrada a inexistência 

de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto; 

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área 

equivalente à área do empreendimento, com as mesmas características 

ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Não por outro motivo, inclusive, o corpo técnico da autarquia ambiental votou 

contra a aprovação do Parecer Único na 86ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades 

Minerárias, com base nos fundamentos contidos no Parecer Técnico n. 14/2021: 

Diante da contextualização argumentativa e técnica exposta neste 

documento, esta equipe técnica destaca a indiscutível relevância e 

pertinência da manutenção da atuação do IBAMA nas análises de 

anuência de supressão de vegetação em empreendimentos minerários, 

manifestando-se CONTRARIAMENTE ao entendimento que prevê a 
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dispensa desta que é encarada como uma medida adicional de proteção 

ao bioma Mata Atlântica e garantindo o desenvolvimento responsável. 

Ainda sobre a supressão de vegetação de Mata Atlântica, o art. 11 da Lei n. 

11.148/2006 prevê: 

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; 

Quanto às espécies de Mata Atlântica da região, destaca-se a ameaçada, endêmica 

e rara Arthrocereus glaziovii7, cuja sua ocorrência é conhecida em apenas 12 unidades e de 

forma discreta no Quadrilátero Ferrífero, havendo registro de ocorrência em apenas cinco 

unidades de conservação (PE Serra do Rola Moça, Santuário da Serra da Piedade, MONA 

Serra da Moeda, MONA Serra da Calçada e RPPN Faria). 

No EIA, entendeu-se como foco da aplicação do teor do referido art. 11 da Lei da 

Mata Atlântica as potenciais consequências dos impactos do empreendimento apenas 

sobre as espécies listadas na categoria de maior ameaça à extinção: “Criticamente em 

Perigo – CR”. Contudo, a lei exige apenas o “risco à sobrevivência", não se limitando 

apenas a espécies em perigo crítico. Ou seja, a interpretação do EIA buscou limitar a 

aplicação do dispositivo a fim de excluir a vedação de supressão da vegetação na área 

do empreendimento e propiciar o licenciamento do empreendimento. 

 
7 Sobre o impacto da atividade minerária na preservação da espécie: Espinhos diante da marcha voraz das 
mineradoras - ((o))eco (oeco.org.br). Disponível em: https://oeco.org.br/analises/espinhos-diante-da-
marcha-voraz-das-mineradoras/ 
Pesquisadores da PBH estudam espécie rara de cacto presente na Serra do Curral. Disponível em: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pesquisadores-da-pbh-estudam-especie-rara-de-cacto-presente-
na-serra-do-curral  

https://oeco.org.br/analises/espinhos-diante-da-marcha-voraz-das-mineradoras/
https://oeco.org.br/analises/espinhos-diante-da-marcha-voraz-das-mineradoras/
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pesquisadores-da-pbh-estudam-especie-rara-de-cacto-presente-na-serra-do-curral
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/pesquisadores-da-pbh-estudam-especie-rara-de-cacto-presente-na-serra-do-curral
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Portanto, é evidentemente inadequado o critério utilizado nos estudos para se 

designar risco à sobrevivência de espécies, sendo certo, à luz da Lei 11.428/2006, que a 

supressão não poderia ter sido autorizada, visto que pode acarretar risco iminente à 

sobrevivência da espécie Arthrocereus glaziovii. 

 

4.1.2. IMPACTO SOBRE A FAUNA 

Quanto à fauna, no EIA/Parecer Único da SUPRI, não foram aprofundados 

estudos que garantam a proteção das espécies troglomórficas encontradas nas cavidades. 

Ademais, a negativa em realizar a coleta de espécimes existentes nas cavernas a serem 

suprimidas viola os princípios de cuidado e zelo com a biodiversidade, uma vez que, na 

Serra do Curral, existem espécies que sequer foram descritas, sendo premente a 

necessidade de estudos mais aprofundados com relação ao diagnóstico ambiental. 

O Parecer Único da SUPPRI constatou que a supressão de vegetação e a operação 

de maquinários e tráfego no empreendimento provocará o afugentamento da fauna nas 

etapas de instalação e operação do empreendimento. Não obstante, concluiu-se que não 

haverá perda de conectividade ambiental entre os fragmentos de vegetação nativa do 

entorno. 

Contudo, a imagem abaixo mostra a projeção da mineração sobre o relevo, sendo 

evidente a perda de conectividade dos parques de Belo Horizonte com as demais áreas 

de vegetação nativa do entorno. Vale ressaltar, ainda, que esta perda de conectividade 

tende a se acentuar com a implantação de um trecho de 3,8 km de estrada para 

escoamento do minério de ferro, a qual foi postergada para processo de licenciamento 

futuro. 
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Localização do empreendimento da Tamisa em relação ao Parque das Mangabeiras. Nota-se que o empreendimento irá 

restringir as conexões ainda existentes, constituindo barreira ao trânsito e fluxo da fauna, plantas e genes. 

Quanto à ictiofauna, a redução de volume em cursos d'água pode alterar o 

ecossistema ao ponto de torná-lo inviável para ictiofauna e demais espécies. A 

implantação do empreendimento colocará em risco a fauna aquática presente nos corpos 

hídricos impactados, havendo fortes indícios de que poderá comprometer a sobrevivência 

da espécie endêmica Trichomycterus novalimensis, bem como de outras ainda não descritas 

na literatura. 

Os ruídos de longa duração e intensidade podem impactar negativamente as 

populações de aves, répteis, anfíbios e animais polinizadores presentes no Parque das 

Mangabeiras, Parque da Serra do Curral e Parque Fort Lauderdale, contíguos ao 

empreendimento. Embora os referidos parques não tenham sido incluídos nos estudos de 

ruído, é possível inferir que este impacto recairá sobre estas áreas e sobre a fauna que ali 

habita e/ou se desloca. 
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Por fim, o EIA se limitou ao impacto do ruído no afugentamento da fauna, 

desconsiderando os aspectos que envolvem a mudança comportamental das espécies, o 

que pode levar à redução das populações. 

 

4.2. IMPACTO PROVOCADO PELO RUÍDO 

O EIA apresenta cinco pontos para caracterização dos níveis de ruídos vigentes na 

região, conforme mapa a seguir: 

 

Entretanto, esses pontos são insuficientes/insignificantes para caracterização dos 

níveis sonoros do ambiente considerando que: só a ADA corresponde a 101,24 ha, que 

existem áreas internas aos limites estabelecidos que abrigam a fauna e, provavelmente, 
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mantêm níveis de ruído inferiores aos pontos externos e que não foram considerados 

pontos nas rotas de escoamento da produção. 

Ademais, as medições foram realizadas em julho, setembro e outubro de 2013, 

ou seja, essa avaliação é muito antiga para ser considerada válida. 

No documento intitulado Plano Diretor Acústico Ambiental Taquaril Mineração 

S.A. – TAMISA Complexo Minerário Serra do Taquaril - FASES 1 e 2, são apresentadas 

medições realizadas em 2018, em pontos diferentes dos apresentados acima, e exara: “Em 

Belo Horizonte foram estabelecidos três diferentes pontos de medição situados no bairro Alto do 

Taquaril, identificados com os códigos MBH -01, MBH-02 e MBH-03”, conforme imagem 

abaixo: 
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Segundo o estudo, em ambas as fases, o escoamento da produção será feito através 

de caminhões rodoviários com destino à BR 262, em Sabará. Para acesso à rodovia, por 

sua vez, pretende-se utilizar as estruturas abandonadas da antiga ferrovia do aço e 

construir aproximadamente 4 km da Estrada Marzagânea, a qual tangencia os limites do 

município de Belo Horizonte e não constou no processo de licenciamento. 

Entretanto, utilizando os pontos MSA-01 e MSA-02, localizados em Sabará, como 

referência para os impactos em Belo Horizonte, foram executadas simulações 
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computacionais considerando os níveis sonoros a serem irradiados durante as duas fases 

do empreendimento. 

Não obstante os softwares de simulação acústica sejam importantes para o cálculo 

de modelos de previsão de impacto acústico e de fontes sonoras em diferentes contextos, 

eles precisam ser utilizados com prudência, devendo as simulações computacionais 

serem checadas pelo órgão ambiental ou por empresa independente contratada. 

As atividades minerárias possuem características operacionais específicas e 

propagação de ruído complexa, de forma que devem ser analisadas as atividades de 

remoção de vegetação, terraplenagem, obras civis e de infraestrutura, montagem e 

desmontagem de grandes equipamentos, além do transporte de insumos, produtos e 

equipamentos, considerando, ainda, o funcionamento concomitantemente de todos esses 

fatores. 

Além disso, as condições meteorológicas, características de relevo, etc. devem ser 

devidamente avaliadas para que possam ser aceitos os resultados, uma vez que podem 

apresentar grandes variações. Na simulação feita, entretanto, não foram modeladas 

situações diferentes de temperatura ambiente de 21ºC, umidade relativa do ar de 60% RH, 

pressão atmosférica típica de 890 hPa e ventos de 3 m/s. 

Ademais, nas fases de implantação e de operação do empreendimento haverá 

diversas atividades geradoras de ruídos que, em função de sua localização, poderão 

causar danos à fauna dos parques, os quais não foram devidamente avaliados, conforme 

já tratado. 

Por fim, o estudo indica ter utilizado como nível de critério 45 dB, ruído de fundo 

somado a 10 dB, conforme preconiza a Lei Estadual n. 7.302/1978. Contudo, observando 

a hierarquia da regulamentação, o estudo deveria observar a Resolução CONAMA 1/90, 

que fixa para áreas residenciais rurais limites de nível de ruído de 40 dB para o período 
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diurno e 35 dB para o período noturno, pelo que se conclui que o limite estabelecido pelo 

estudo é mais permissivo, contrariando o princípio da precaução. 

 

O estudo aponta que fora dos limites da área industrial poderão ocorrer emissões 

acima de 45 dB e, conforme os mapas produzidos, essas emissões atingirão o Município 

de Belo Horizonte, sobretudo o Parque das Mangabeiras. Veja-se: 
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Em conclusão, a modelagem elaborada é frágil e não permite afirmar que 

representa a propagação sonora do empreendimento e tampouco que as medidas de 

mitigação serão capazes de reduzir os níveis de ruído ao limite necessário para a 

preservação da fauna ou adequadas para as áreas habitadas. Por fim, destaca-se que o 

Plano de Monitoramento não contempla nenhum ponto no Parque das Mangabeiras ou 

seu entorno imediato. 

 

4.3. IMPACTO PROVOCADO PELAS VIBRAÇÕES 

A avaliação dos efeitos das vibrações decorrentes dos desmontes de rocha com uso 

de explosivos nas cavas Norte, Oeste e Central conclui que são esperadas variações na 

vibração, com potencial de percepção e/ou incômodos à população urbana e rural 

vizinhas, sendo adotado o limite de velocidade da partícula de 15 mm/s como referência 
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para incômodos à população, abaixo de 5mm/s praticamente imperceptíveis ao ser 

humano e, a partir e abaixo de 2mm/s, somente por instrumentos. 

O mapa abaixo, elaborado pela SMMA/DEGEA, mostra que a curva de 

abrangência de 5 mm/s avança sobre a área do Parque das Mangabeiras e Parque da 

Baleia e que a curva de 15 mm/s não se restringe ao Município de Nova Lima. 

 

Destaca-se, ainda, que o estudo avaliou apenas a reversibilidade do impacto sobre 

a percepção e incômodo ao ser humano; não avaliou a reversibilidade nas estruturas civis, 

incluindo o Hospital da Baleia, situado a menos de 2km da área de exploração, 

comunidades biológicas e estabilidade de cavernas e seus conteúdos e, por fim, concluiu 

que a alteração causada tem potencial para se irradiar numa área extrapola a ADA, 

atingindo o território da capital. 
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Portanto, também quanto às vibrações, há inconsistências que precisam ser 

esclarecidas no que diz respeito ao impacto no Município de Belo Horizonte. 

 

4.4. IMPACTOS SOBRE A QUALIDADE DO AR 

Quanto aos impactos da atividade minerária sobre a qualidade do ar do Município 

de Belo Horizonte, podem ser feitas algumas ressalvas: em primeiro lugar, não houve 

locação de pontos em área adensada de Belo Horizonte, onde verificam-se as piores 

condições de qualidade do ar, sendo as medições feitas em área menos urbanizada e, por 

consequência, com melhor índice de qualidade do ar. Além disso, foram utilizados dados 

de monitoramento realizado em 2013, não caracterizando a situação da qualidade do ar 

atual. 

A predominância anual dos ventos na direção ESE, seguida por SE, indicam que os 

ventos na região do empreendimento predominam no sentido do centro de BH. Ademais, 

informa-se que apenas 0,7% dos ventos possuem velocidade inferior a 3,6 km/h, o que 

favorece o transporte das partículas em direção à Belo Horizonte, potencializando os 

impactos na qualidade do ar da capital. Assim, considerando os problemas de qualidade 

do ar já existentes nas regiões adensadas da cidade e a direção predominante dos ventos, 

o ideal é que tivessem sido obtidos dados em áreas urbanas adensadas e com intenso 

fluxo veicular. 

No estudo apresentado, a definição da AID foi estabelecida considerando a área 

que receberia incrementos de 10% ou mais do Padrão Intermediário 1 de qualidade do ar 

para as partículas inaláveis, com base no limite de 120 mg/m3 estabelecidos pela 

Resolução Conama 491/2018. Entretanto, embora o mapa abaixo indique que parte do 

Município de BH foi inserida na AID, o estudo não discorre a respeito dos efeitos da 

emissão de particulados no Parque Municipal das Mangabeiras, Mata da Baleia e do 

Cercadinho, do Hospital da Baleia — situado a menos de 2km da área de exploração — 

e na área urbana presente na AID. Veja-se: 
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Portanto, entende-se que há riscos ambientais atrelados à qualidade do ar que 

não foram considerados para a população de Belo Horizonte e para áreas de proteção 

no entorno do Projeto. 

 

4.5. IMPACTO SOBRE A PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA 

O Parecer 12/SEMAD/SUPRI/DAT/2022 informa que a prospecção espeleológica 

foi realizada em 4 campanhas: duas em (junho e outubro) de 2013 que concentraram nas 

áreas pretendidas para instalação de cavas, pilhas de estéril e plantas de beneficiamento 

e as duas últimas em agosto de 2018 e setembro e 2019 com foco na ADA. 

O EIA e o Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 não apresentam mapa de 

localização das cavidades, de forma que a SMMA/DGEA, a partir das coordenadas do 
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item Prospecção Espeleológica do referido Parecer, elaborou o mapa a seguir com fins de 

demonstrar a localização das cavidades. Contudo, as cavidades da área da Mina de Águas 

Claras não apresentam coordenadas para inserção. 

 

Segundo o documento Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio 

Espeleológico - Contribuição Técnica à Análise de Estudos Ambientais, publicado pelo 

ICMBio- 2016, na ausência de diagnóstico geológico-geotécnico específico da caverna, não 

se pode avaliar o real grau de fragilidade a ela associado. De forma que se deve adotar o 

princípio da precaução, recomendando-se limites de vibração que considerem o caso de 

mais significativa fragilidade. 

No caso em questão, não foram pesquisadas cavidades no Parque das Mangabeira 

ou no Parque da Baleia, apesar de estarem na área de impacto de vibrações. Segundo o 
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documento Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico - Contribuição 

Técnica à Análise de Estudos Ambientais, publicado pelo ICMBio- 2016, para o caso de 

vibração de caráter intermitente, recomenda-se o nível de 5,0 mm/s como critério de 

segurança preliminar a cavernas de relevância máxima. 

Conforme mapa desenvolvido pela SMMA/DGEA, existe uma cavidade no 

Parque das Mangabeira bem próxima ao limite da área delimitada área de impacto de 

vibrações. 

 

Portanto, o estudo deve ser reconduzido considerando a investigação de cavidades 

na área do Parque das Mangabeiras e Parque da Baleia, visto que não há evidências que 

essa área tenha sido contemplada. Ademais, deve ser adotado o princípio da precaução 

em relação a localização das detonações ou outras atividades com potencial de 
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comprometer cavidades a 10 metros de distância. Por fim, deve ser garantida a 

integridade das cavidades próximas à Mina de Águas Claras e à cavidade TAQ-15 - 

classificada como de máxima relevância - para a qual não está autorizado nenhum tipo 

de impacto ou intervenção. 

 

4.6. IMPACTOS SOBRE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. NECESSÁRIA 

AUTORIZAÇÃO PELO ÓRGÃO ADMINISTRADOR 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC foi criado 

pela Lei n. 9.985/2000, sendo responsável por estabelecer critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação, conceituadas como: 

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. 

O art. 11, § 4º da Lei do SNUC, por sua vez, estabelece que quando criadas pelo 

Estado ou Município, as unidades de conservação serão denominadas, respectivamente, 

Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

Para cumprir de forma plena o seu papel, é imprescindível que as Unidades de 

Conservação estejam integradas ao seu entorno. Dessa forma, o mosaico de áreas 

protegidas é uma ferramenta de gestão integrada pensada para aprimorar a capacidade 

de efetivação das metas propostas para a conservação da região. Nesse sentido estabelece 

o art. 26 da Lei do SNUC 

Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de 

categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e 

outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a 

gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, 

considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a 
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compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

Assim, a Portaria MMA 473/2018 reconhece o mosaico de Unidades de 

Conservação Federal da Serra do Espinhaço como uma rede de unidades de conservação 

agregadora pertencente à Reserva da Biosfera. O referido Mosaico da Serra do Espinhaço 

- Quadrilátero Ferrífero abrange os parques municipais das Mangabeiras, da Serra do 

Curral e Fort Lauderdale (sob a gestão da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

de Belo Horizonte), bem como o Parque Estadual da Baleia (gerida pelo Instituto Estadual 

de Florestas de Minas Gerais – IEF). 

A Resolução CONAMA 428, responsável por tratar da regulamentação dos 

procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental que afetem as Unidades de Conservação, estabelece em seu art. 1º a 

exigência, para concessão do licenciamento, de autorização do órgão responsável pela 

administração da UC. Veja-se: 

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 considerado 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. 

No Processo de Licenciamento Ambiental do CMST, a Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte não foi consultada, sob o argumento, 

expendido no EIA (p. 166), de que implicaria em reconhecer o exercício da competência 

administrativa municipal para além do seu limite territorial. 

Entretanto, pelo contrário, a exigência da anuência do gestor das unidades de 

conservação localizadas em Belo Horizonte decorre dos impactos do empreendimento no 

território da capital mineira e, sobretudo, nas Unidades de Conservação sob 
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responsabilidade da gestão municipal. Com efeito, excluir a autorização do órgão gestor 

das Unidades de Conservação implica em negar a autonomia do Município de Belo 

Horizonte para tratar de empreendimentos que impactam o seu território, seus parques 

municipais e, ao fim, o interesse público municipal. 

Salienta-se, mais, que o referido dispositivo da Resolução do CONAMA deve 

ser lido à luz da Constituição, que estabelece a competência comum dos entes 

federativos para proteção do meio-ambiente, das florestas, da fauna e da flora (art. 23, 

inc. VI e VII, da CF). Regulamentando a atuação dos entes federados, o art. 3º da Lei 

Complementar 140/2011 reforça, entre outros, a importância de evitar a sobreposição da 

atuação de entes federativos e harmonizar as políticas e ações administrativas:  

Art. 3º  Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a 

que se refere esta Lei Complementar: 

I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, promovendo gestão descentralizada, democrática e 

eficiente;  

II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a 

proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, 

a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e 

regionais;  

III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a 

sobreposição de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar 

conflitos de atribuições e garantir uma atuação administrativa eficiente;  

IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, 

respeitadas as peculiaridades regionais e locais. 

Não é demais reforçar que o projeto de empreendimento minerário da TAMISA 

está situado em área contígua ao território de Belo Horizonte, de forma que a linha 

imaginária definidora do limite entre os municípios de Belo Horizonte e Nova Lima 

não opera como uma barreira intransponível dos impactos da atividade minerária. 
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Tanto é assim que o Parecer Único reconhece, em sua página 115: “O Projeto CMST 

(cavas Norte e Oeste) ampliará as perdas e habitat rupestre ferruginoso no entorno do Parque, 

muito embora não seja confrontante”. 

Assim, pela importância ecológica dos parques municipais, pela magnitude dos 

impactos ambientais na área e pela grande proximidade com as cavas e demais estruturas 

do empreendimento, é evidente que a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

de Belo Horizonte deveria ser instada a se manifestar a respeito da autorização prevista 

no art. 1º da Resolução CONAMA 428. 

 

4.6.1. CORREDOR ECOLÓGICO ESPINHAÇO-SERRA DO CURRAL 

Além da importância histórica, cultural e paisagística, a Serra do Curral tem 

enorme importância para a conservação da biodiversidade, na medida em que consiste 

em uma zona de transição entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, 

consubstanciando-se em hotspots insubstituíveis. 

Assim, ciente da relevância da Serra do Curral para o meio biótico da Região 

Metropolitana, o Município de Belo Horizonte instituiu, por meio do Decreto 17.986/2022 

(doc. 05), o Corredor Ecológico Espinhaço - Serra do Curral. 

Esse corredor ecológico abrange área de mais de 1,18 mil hectares de território, 

compreendendo desde a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Minas Tênis 

Clube, no Bairro Taquaril, até a Mineração Lagoa Seca, no Bairro Belvedere, passando por 

três parques municipais (Fort Lauderdale, Serra do Curral, das Mangabeiras), pela Mata 

da Baleia e pelo Parque Estadual da Baleia. 
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O art. 2º do Decreto 17.986/2022 estabelece como objetivos do Corredor Ecológico 

da Serra do Curral: 

I – promover a conectividade estrutural e funcional entre as unidades de 

conservação e parques e fragmentos de vegetação natural da Serra do 

Curral, entre o Taquaril e o Belvedere; 

II – permitir a conectividade entre a região do Parque Estadual da Serra 

do Rola Moça até a região da Serra da Piedade, formando um corredor 

ecológico ampliado, abrigando ambientes florestais, campestres e 

savânicos, ricos em biodiversidade; 

III – assegurar a conservação da cobertura vegetal na Serra do Curral, 

marcada pela alta diversidade biológica, distribuída entre áreas de mata 

atlântica e cerrado, incluindo campos rupestres, com espécies endêmicas 

e em risco de extinção, contribuindo para a manutenção do microclima 

regional e outros serviços ecossistêmicos; 
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IV – proteger a diversidade faunística na Serra do Curral, associada à 

grande variação altitudinal, à diversidade de fitofisionomias, com áreas 

de campos de altitude, campos rupestres e florestas; 

V – proteger o ecótono, caraterizado pela transição ambiental entre biomas 

do Cerrado e da Mata Atlântica; 

VI – preservar as formações geológicas e fisiográficas da serra, 

estritamente delimitadas, detentoras de valor excepcional do ponto de 

vista da ciência, da conservação ou da beleza natural; 

VII – proteger os mananciais hídricos da Serra do Curral, incluindo-se as 

áreas de preservação permanente, úmidas e de topos de morro, visando à 

conservação dos seus ecossistemas aquáticos, a perenidade e a qualidade 

do recurso hídrico para o abastecimento humano; 

VIII – atuar como barreira natural, pela paisagem alongada da serra no 

sentido nordeste-sudoeste, protegendo contra os ventos frios do sul e 

quentes do norte e reservando áreas de recarga hídrica para prover o 

abastecimento de água da população urbana; 

IX – preservar a paisagem natural e sociocultural da serra; 

X – evidenciar a diversidade cultural e a diversidade natural representada 

pela serra e que estas constituem o locus, por excelência, revelando a 

estreita relação de dependência entre os ecossistemas e o bem-estar 

humano; 

XI – evidenciar a importância da serra no desenvolvimento da arquitetura, 

das artes monumentais, de planejamento urbano ou de paisagismo do 

Município; 

XII – contribuir para o fortalecimento dos tombamentos patrimoniais 

federal, estadual e municipal que contemplam o conjunto paisagístico-

cultural da Serra do Curral; 

XIII – monitorar e regular o uso e a ocupação do solo, restringindo a 

construção de edificações que causem impacto e direcionando 

tratamentos que reduzam impactos anteriores ao conjunto histórico-

paisagístico ambiental da Serra do Curral na porção entre o Taquaril e o 

Belvedere; 

XIV – estabelecer um território-modelo de gestão integrada e sustentável 

da paisagem por meio da conservação, do uso racional e da recuperação e 

manejo dos ecossistemas da Serra do Curral, porção entre o Taquaril e o 

Belvedere; 

XV – promover a implantação de área de proteção dentro do Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas. 
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O fato de o empreendimento se localizar na vertente sul da Serra, em Nova Lima, 

não elide as consequências danosas ao território de Belo Horizonte e ao Corredor 

Ecológico Espinhaço - Serra do Curral. Fatalmente, a implantação do empreendimento irá 

promover o isolamento do parque aos principais remanescentes naturais (florestais e 

campestres) do seu entorno, que poderá trazer consequências gravíssimas e irreversíveis 

para a sua manutenção, ao reduzir e inviabilizar o fluxo de animais, plantas e genes entre 

os parques municipais e seu entorno. 

Não há dúvidas de que uma atividade altamente agressiva ao meio ambiente como 

a mineração, envolvendo supressão de vegetação, poluição sonora e do ar, entre outros, 

impactará de forma negativa no corredor ecológico instituído pelo Município de Belo 

Horizonte. 

Portanto, é inegável o impacto do empreendimento no corredor ecológico 

instituído pelo Município de Belo Horizonte com o fim de preservar o movimento da 

biota, dispersão de espécies e manutenção de populações. 

 

4.6.2. RESERVA DA BIOSFERA DA SERRA DO ESPINHAÇO. IMPACTO 

SOBRE ÁERAS-NÚCLEO E RISCO DE PERDA DO TÍTULO 

Com o crescimento da preocupação com a preservação do meio ambiente, em 1971, 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO criou o 

programa Man and Biosphere (MAB), para a proteção das áreas denominadas Reservas de 

Biosfera. Essas áreas, escolhidas em razão de sua importância para a conservação da 

biodiversidade e para o incentivo à promoção do desenvolvimento sustentável, visam 

apenas, além da proteção do meio ambiente, a promoção de uma relação harmônica entre 

o homem e a natureza. 

A Serra do Curral integra uma das sete Reservas da Biosfera existentes em território 

brasileiro: a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE), reconhecida pelo ofício da 
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UNESCO SC-05/CONF.210/2 em 24 de junho de 2005, com o objetivo de aliar a 

conservação ambiental e o desenvolvimento humano sustentável8: 

 

O Estatuto de Reservas da Biosfera da UNESCO estabelece que os locais 

integrantes de reservas da biosfera devem esforçar-se para demonstrar a exploração das 

áreas locais juntamente a um desenvolvimento sustentável, obedecendo a três funções: 

a) Conservação: contribuir para a preservação das paisagens naturais, ecossistemas, 

 
8 Disponível em: https://en.unesco.org/biosphere/lac/espinhaco  

https://en.unesco.org/biosphere/lac/espinhaco
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espécies e variedades genéticas; b) Desenvolvimento: promover o desenvolvimento 

humano e econômico, que tenham cunho cultural, social e sejam ecologicamente 

sustentáveis; c) Suporte Logístico: dar suporte a demonstrações de projetos, educação e 

treinamento voltados à área ambiental, pesquisa e monitoramento relacionados à 

conservação e o desenvolvimento sustentável, de nível local, regional, nacional e global. 

O art. 41, caput, da Lei do SNUC (Lei n. 9.985/2000), por sua vez, conceitua Reserva 

da Biosfera e expõe seus objetivos, enquanto o § 1º estabelece sua constituição e determina 

que, em suas zonas de amortecimento, serão admitidas apenas atividades que não 

resultem dano para as áreas-núcleo, as quais receberão proteção integral. Veja-se: 

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, 

de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com 

os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, 

a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade de vida das populações. 

§ 1o A Reserva da Biosfera é constituída por: 

I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da 

natureza; 

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas 

atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; e 

III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo 

de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos 

de modo participativo e em bases sustentáveis. 

§ 2o A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou 

privado. 

§ 3o A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de 

conservação já criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais 

que disciplinam o manejo de cada categoria específica. 

O Parque Municipal das Mangabeiras, sob a gestão da Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, e o Parque Estadual da Baleia, gerida pelo 

Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais – IEF, compõem áreas-núcleo da Reserva 

da Biosfera da Serra do Espinhaço, conforme verifica-se no mapa abaixo: 
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O projeto do empreendimento da TAMISA, por sua vez, está situado na Zona de 

Amortecimento da Reserva da Biosfera, de forma que as atividades ali instaladas não 

poderão gerar danos às áreas núcleo. Porém, conforme demonstrado nesta ACP, o 

empreendimento irá causar ilhamento dos parques, perda de conectividade e danos 

irreversíveis e de grande magnitude ao Parque Municipal das Mangabeiras e ao Parque 

Estadual da Baleia, áreas núcleo da RBSE. 

Ademais, a aprovação de empreendimentos minerários na Serra do Curral em 

processos de licenciamento ambiental apressados, pouco rigorosos e com análise técnica 

deficiente coloca em risco o título de Reserva da Biosfera. Conforme anunciado pelo 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS, instituição que assessora a 

UNESCO e que solicitou intervenção no Processo de Licenciamento Ambiental 

impugnado nestes autos, a possível instalação do complexo minerário da Tamisa dará 
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início a um heritage alert, uma espécie de denúncia internacional inserida no Programa 

Global de Patrimônio em Perigo da UNESCO. 

O processo de inclusão no alerta de patrimônio do ICOMOS, além de evidenciar a 

relevância mundial da Serra do Curral, reforça o dever do Estado de fazer cumprir os 

objetivos básicos da Reserva da Biosfera, incluindo a proteção integral de suas áreas-

núcleo. 

A atividade minerária, sabe-se, está entre as que mais colocam em vulnerabilidade 

o meio ambiente. Isso porque, nas palavras de Milaré, “[..] não há como extrair um mineral 

sem danos. Constitui tal atividade, sem dúvida, uma agressão sumária à natureza adormecida, 

representando um dos ramos industriais mais perversos do ponto de vista ambiental.” 

A postura dos órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais, contudo, tem sido no 

sentido de aprovar de afogadilhos os processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos minerários, sem permitir a participação de todos afetados e 

apresentando estudos técnicos deficientes, conforme expendido ao longo desta inicial. 

Portanto, os vícios dos processos de licenciamento ambiental de atividades 

minerárias na Serra do Curral, conduzidos com pouco zelo e em violação clara aos 

princípios da prevenção e da precaução, colocam em risco o título de Reserva da Biosfera 

da Serra do Espinhaço e violam o art. 41, § 1º, da Lei do SNUC. 

 

4.7. RISCO À SEGURANÇA HÍDRICA 

A mineração é uma atividade econômica com grande impacto sobre os recursos 

hídricos, seja em relação à poluição das águas, à redução de recarga dos aquíferos e à 

degradação de áreas sob exploração mineral. Além disso, a mineração, por si, implica em 

elevado consumo de água, normalmente atendido pela captação nos mananciais 

subterrâneos competindo, portanto, com outros usos. 
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No caso específico do empreendimento da TAMISA, há uma série de 

vulnerabilidades do projeto quanto ao comprometimento do manancial subterrâneo; ao 

comprometimento das águas superficiais e ao risco à integridade da adutora Rio das 

Velhas, responsável pelo abastecimento de água potável de Belo Horizonte e dos demais 

15 dos 34 municípios da RMBH. Ressalta-se, ademais, que deve haver muita cautela 

quanto à segurança hídrica em função dos riscos já inerentes ao potencial de desastre de 

outras barragens em Minas Gerais, mais precisamente nas bacias das Estações de 

Tratamento de Água que atendem o Sistema Integrado RMBH, bem como ao reconhecido 

cenário de emergências climáticas. 

Assim, a viabilidade técnica e ambiental do empreendimento deve ser 

condicionada à segurança hídrica da RMBH, uma vez que apresenta riscos específicos 

quanto a infraestrutura de abastecimento de água da população atendida pelo sistema 

integrado da RMBH da COPASA (população estimada em 2021 da ordem de 4.904.806 

habitantes nos 16 municípios atendidos pelo Sistema Integrado de abastecimento de água 

tratada e que deveriam ser considerados como AID). 

Há de se pontuar que, embora os impactos diretos da implantação e operação do 

empreendimento sobre os recursos hídricos atinjam Belo Horizonte, este Município não 

está enquadrado na proposição da Área de Estudos Regional do Meio Físico – AER - 

(Figura 9.2.1 - pag. 175 do EIA) e da Área do Estudo Local do Meio Físico – AEL (Figura 

9.3.1 – pag. 179 do EIA) delimitadas no EIA. 

A exclusão de Belo Horizonte como área de impacto direto imputa fragilidades nas 

avaliações dos impactos para atestar a viabilidade do empreendimento, tanto no que se 

refere ao abastecimento de água potável, quanto a possíveis intervenções que afetam as 

nascentes localizadas na vertente de Belo Horizonte da Serra do Curral. 

No caso em questão, foram concedidas quatro outorgas pelo IGAM previamente à 

concessão da licença, quais sejam: Canalização de curso d’água. Dreno de fundo pilha 
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PDE-1; Barramento sem captação. BS-2; Barramento sem captação. BS-1 e Captação em 

poço subterrâneo. 

Na fase de LP, cujo objetivo maior é avaliar a viabilidade do empreendimento, 

considerando a tipologia, o porte e a localização da proposta, é fundamental que todas as 

intervenções hídricas sejam previamente avaliadas em profundidade e considerados os 

impactos totais, considerando o conjunto das intervenções, com análises específicas de 

cada uma delas quanto a disponibilidade hídrica, os usos prioritários, a qualidade da 

água, e a manutenção da biota associada, visto que a ADA é limítrofe a áreas preservadas 

de parques, inserida em hotspot de biodiversidade, abrigando espécies da flora e fauna 

endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. 

Ademais, no âmbito da Política de Recursos Hídricos, destaca-se a Moção do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco - CBHSF n. 31, pela preservação da Serra 

do Curral. No documento, alerta-se que: “No Termo de Ajustamento e Conduta assinado com 

a justiça referente ao rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho, quando Belo 

Horizonte correu sérios riscos de desabastecimento, uma das propostas foi a construção do plano de 

segurança hídrica para Belo Horizonte, e a Serra do Curral foi escolhida como uma área de reserva 

estratégica, já tendo sido perfurado alguns poços”. 

Assim, as outorgas concedidas para o empreendimento da TAMISA devem ser 

suspensas até que se avalie o conjunto de todas as intervenções hídricas previstas e 

aquelas que devem ser ainda estudadas como impacto das intervenções na ADA nas 

áreas de influência do empreendimento. 

 

4.7.1. COMPROMETIMENTO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO E DAS 

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Com relação especificamente aos recursos hídricos subterrâneos da Serra do 

Curral, tem-se como principal aquífero a unidade geológica hospedeira dos corpos de 
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minério de ferro, denominada Formação Cauê. A figura abaixo demonstra que a maior 

parte das intervenções na ADA encontram-se na Zona Aquífera, especialmente a Cauê. 

 

No EIA, foram identificadas 54 nascentes localizadas na área investigada (AEL) e 

foi prevista intervenção em duas unidades - N02 e N03, localizadas sob a Pilha de Estéril 

PDE1. Os estudos apresentados pelo empreendedor e o Parecer Ùnico da SUPPRI não 

identificam impacto às outras nascentes ou à existência de interseção com o nível d’água 

subterrâneo na abertura das cavas de mineração.  Por conseguinte, tampouco mencionam 

o rebaixamento do nível d'água nas áreas sob exploração mineral. 

Contudo, há evidências de interseção com o nível d’água subterrâneo nas áreas de 

exploração, bem como de ameaças às nascentes na vertente de Belo Horizonte. Todas as 

intervenções hídricas, bem como as movimentações de terra podem alterar a o nível 
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d’água subterrâneo muito além da ADA, provocando uma alteração significativa dos 

cursos d’água, impactando no fluxo dos córregos. 

O estudo ambiental feito por técnicos do Município concluiu que os impactos ao 

manancial subterrâneo e às nascentes são de maior significância e abrangência do que o 

apresentado no EIA. Isso porque as cavas norte e oeste encontram-se situadas a 217m e 

344m do Parque das Mangabeiras, de modo que as intervenções hídricas 

(individualmente e em conjunto), bem como as movimentações de terra para 

configuração das cavas podem alterar o nível d’água subterrâneo para muito além da 

ADA, provocando uma alteração significativa nas nascentes, no volume dos cursos 

d’água, podendo impactar, inclusive, o fluxo de base dos córregos. 

Ademais, o Município de Belo Horizonte, uma vez que receptor dos impactos, 

deveria ser incluído nas áreas de estudo local e regional a fim de avaliar os impactos no 

meio hídrico ao longo do tempo, fator que deveria ser considerado na análise de 

viabilidade do empreendimento. 

O impacto relativo à alteração das taxas de recarga dos aquíferos para as fases 1 e 

2 foi qualificado como negativo e de baixa significância, tendo sido propostas algumas 

medidas mitigadoras, as quais a análise técnica do Município conclui serem irrelevantes 

para mitigação dos impactos. Dessa forma, seriam necessários estudos integrados para 

avaliar o balanço hídrico em uma área de abrangência que inclua o Município de Belo 

Horizonte. 

Ainda quanto ao impacto no manancial subterrâneo, a outorga relativa à 

“Canalização de curso d’água. Dreno de fundo pilha PDE-1”, que prevê o aterramento e 

drenagem das nascentes N02 e N03 teve impacto qualificado como de baixa significância 

e abrangência. No entanto, os impactos sobre as nascentes, além de alterar deflúvios nos 

corpos d’água superficiais, alteram flora e fauna associada, sobretudo tendo em vista a 

existência de parques e remanescentes de áreas preservadas no entorno. Assim, reforça-



Num. 9543039168 - Pág. 60Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:09:48
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600094778900009539130937
Número do documento: 22070600094778900009539130937

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – Subprocuradoria-Geral do Contencioso 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

60 

se a necessidade de suspensão desta outorga até que seja reavaliada a viabilidade do 

empreendimento de forma completa, incluindo as fases 1 e 2. 

Por fim, considerando que Fase 2 (fase úmida) demanda elevado consumo de água, 

sendo previstas a inclusão de 04 poços artesianos para atender a demanda de 250 m³/h, a 

concessão de LI para Fase 1 deveria incluir a análise das outorgas necessárias para Fase 2, 

visto que se tratam de etapas consecutivas e interdependentes, conforme apresentado no 

tópico 2 desta petição inicial. 

Quanto às águas superficiais, a Serra do Curral é uma região de surgimento de 

diversos córregos, entre eles o André Gomes (também denominado Cubango), córrego da 

Fazenda e o córrego do Jambreiro. As cavas de mineração e as unidades do processo 

produtivo afetam diretamente os recursos hídricos conforme proposta pelo projeto de 

complexo minerário CMST, nos aspectos quantitativo e qualitativo. 

Para suprimento de água, a TAMISA afirma que dispõe de duas outorgas de 

direito de uso de águas públicas estaduais, que juntas, totalizam 19,79 L/s ou cerca de 70 

m³/h, quais sejam (EIA, pag. 55): Portaria nº 03215/2017, no córrego Pedregosos, com 

vazão outorgada de 2,88 L/s, 24 h/dia e Portaria nº 03916/2017, no córrego André 

Gomes/Cubango, com vazão outorgada de 16,91 L/s, 24 h/dia. 

Ambas as outorgas foram canceladas pelo IGAM em publicação de 23/10/2019, 

conforme Anexo E do EIA. A TAMISA afirma no documento que tais cancelamentos não 

se justificam, interpôs recurso e, para fins de licenciamento ambiental, considerou-as 

válidas. No Parecer da SEMAD, contudo, consta que o abastecimento de água será 

totalmente baseado no manancial subterrâneo, complementado por caminhão pipa, 

indicando alteração da fonte de abastecimento no curso do processo. 

Ademais, a proposta localiza a pilha de estéril sobre as nascentes com a drenagem 

lançada à montante da bacia de contenção de sedimentos, o que implica em impacto 
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irreversível e de danos não mitigáveis associados ao fluxo hídrico e a redução ou 

destruição de hábitat, afugentamento da fauna, morte de espécimes da fauna e da flora 

terrestres e aquáticas. Esse fator é agravado considerando a possibilidade de danos 

irreversíveis e risco de extinção do peixe cambeva, da espécie endêmica Trichomycterus 

novalimensis. 

Por fim, identifica-se como fragilidade de instrução do processo assegurar, 

unicamente por meio da outorga, a água demandada no empreendimento para a Fase 1, 

cuja reserva minerária representa apenas da ordem de 7% do total. A ausência de outorgas 

para todas as intervenções hídricas propostas apresenta-se, nesse sentido, como 

insegurança para concessão das licenças, visto que caso não sejam passíveis de outorgas 

todas as intervenções previstas ao longo de todo o empreendimento, pode não existir 

alternativas para viabilizar a Fase 2, evidenciando, mais uma vez, a necessidade de tratá-

las conjuntamente. 

 

4.7.2. RISCO À ADUTORA DO TAQUARIL 

Está localizada na área do empreendimento a Adutora do Taquaril, responsável pelo 

transporte de 70% da água tratada consumida pela população de Belo Horizonte. 

O empreendimento sujeitaria a referida adutora a riscos de recalques provocados 

por movimentações do solo em decorrência de detonações ou de rebaixamento de lençol 

freático e, elementos, em caso da necessidade de eventuais ações de recuperação em 

decorrência de seu colapso, o prazo necessário para tal implicaria em desabastecimento e 

rodízios prolongados em muitas regiões de Belo Horizonte, conforme explicado no Ofício 

DGAU/SMOBI - PGM-001/2022 (doc. 06). 

Ademais, atualmente, é de conhecimento público que o processo de licenciamento 

ambiental, aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) e 

impugnado nestes autos, não recebeu análise técnica de risco hídrico da COPASA, o que 
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reforça a preocupação levantada na peça inicial acerca do risco à segurança hídrica da 

capital e de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Com efeito, em 04.05.2022, para instruir esta Ação Civil Pública, a Procuradoria-

Geral do Município oficiou à COPASA requisitando da concessionária os estudos técnicos 

apresentados ao COPAM no âmbito do licenciamento do complexo minerário da Serra do 

Taquaril. 

Conforme informado em Comunicação Externa nº 036/2022 - SPDA da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA (doc. 07), a ré Taquaril Mineração 

S/A - TAMISA, em 02/04/2018, solicitou a declaração de ciência e não oposição ao 

Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, cujo processo de licenciamento 

nº 4421/2013/001/2014 tramitava no COPAM. 

Relata a COPASA que à época foi contratada a empresa Mohr Engenharia de 

Projetos LTDA. para realizar uma análise dos documentos relativos aos impactos das 

vibrações decorrentes de detonações sobre a Adutora do Taquaril, responsável pelo 

abastecimento de 70% da água tratada consumida pela população de Belo Horizonte. 

Ao final da análise dos documentos técnicos elaborados pela COPASA e pela 

empresa contratada, concluiu-se pela necessidade condicionar a manifestação de não 

oposição da COPASA ao projeto ao acatamento das recomendações e de condições que 

deveriam ser obrigatoriamente observadas pela TAMISA. 

Nessa esteira, em 19/11/2018, foi formalizado o Termo de Acordo nº 18.2780 (doc. 

08) entre a COPASA e a TAMISA, em que foram estabelecidos parâmetros e orientações 

técnicas pretendendo assegurar a integridade das estruturas do sistema de abastecimento. 

A respeito dessas medidas, explica a COPASA na Comunicação Externa nº 036/2022 - 

SPDA: 
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Tratam-se de medidas a serem realizadas antes e durante a instalação do 

empreendimento como: monitoramento e análise de vibrações durante 

toda vida útil do empreendimento, avaliação geotécnica após a concessão 

de licença de instalação, visto que para execução é necessária supressão de 

vegetação e construção de novo canal sobre a adutora da COPASA em 

substituição ao existente. 

Além disso, o instrumento também contém cláusulas relativas à vistoria 

cautelar, fiscalizações, ressarcimento ou correção de danos eventualmente 

causados às estruturas do SAA, à época. 

Ocorre, entretanto, que o referido Processo n. 04421/2013/001/2014, em que foram 

realizados os estudos técnicos, firmado o Termo de Acordo nº 18.2780 e concedida a 

declaração de ciência e não oposição pela COPASA, foi arquivado em 29/05/2019 a 

pedido da Taquaril Mineração, conforme publicação no Diário Oficial de Minas Gerais: 

 

Em 2020, consoante narrado no Parecer Único (doc. 01 - páginas 6-7), a TAMISA 

formalizou novo processo de licenciamento com: “diferenças significativas nos 
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processos”. Não obstante, quanto ao estudo de possíveis impactos no abastecimento de 

água da RMBH que poderiam decorrer da atividade de mineração, foram utilizados os já 

realizados para o processo arquivado anteriormente, não havendo nova manifestação da 

COPASA, conforme informado no Ofício da empresa enviado a esta Procuradoria Geral 

do Município. 

Em suma, o Termo de Acordo nº 18.2780, elaborado tendo em vista o projeto já 

arquivado, foi utilizado pela TAMISA com vistas a aprovar um projeto diferente, iniciado 

dois anos após o Termo de Acordo, com outro escopo e, para utilizar os termos do Parecer 

Único aprovado, com “diferenças significativas nos processos”. 

Dessa forma, o entendimento técnico da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas de 

Belo Horizonte - DGAU, estampado no Ofício DGAU/SMOBI - PGM n. 003/2022 (doc. 

06), é no sentido de que o documento apresentado no processo já arquivado não pode ser 

considerado, tendo em vista que o projeto teve sua configuração alterada. Dessa forma, 

seria imprescindível a reavaliação, pela COPASA, dos riscos e impactos que o 

empreendimento representa à integridade da Adutora Taquaril e, por consequência, à 

segurança hídrica de Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

Não o bastante, o próprio termo firmado entre a COPASA e a mineradora ré 

estabelece, em sua CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA, sua rescisão em caso de 

indeferimento do processo de licenciamento. Veja-se: 

 

Embora o texto literal estabeleça o indeferimento definitivo como causa resolutiva, 

a melhor hermenêutica impõe reconhecer a rescisão também no pedido de arquivamento. 
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Isso porque a mera interpretação literal ensejaria a possibilidade de a mineradora, na 

iminência de um indeferimento, solicitasse o arquivamento para permitir a utilização do 

mesmo termo em novo processo. 

Ou seja, a razão de existir da cláusula é propriamente impedir que o termo fosse 

utilizado em um processo de licenciamento posterior, tendo em vista a não aprovação 

daquele em que foi firmado o Termo de Acordo. Dessa forma, não há como se considerar 

tão somente o indeferimento definitivo como motivo para a rescisão. 

Ademais, à época em que foi firmado o Termo de Acordo entre a TAMISA e a 

COPASA, havia um contexto distinto do atual, não apenas em relação ao rito processual 

e ao projeto, mas também em termos da segurança hídrica na RMBH, uma vez que 

anterior às consequências decorrentes do rompimento da barragem Córrego do Feijão, 

ocorrido em 2019 em Brumadinho.  

Atualmente, a área objeto do projeto minerário conta, por exemplo, com a 

existência de poços profundos, os quais foram perfurados após 2018, que, por si, 

provocaram alteração na situação objeto da análise técnica realizada no bojo do processo 

de licenciamento arquivado. 

Diante disso, portanto, tem-se a confirmação de que a mineração da Serra do 

Curral pela TAMISA foi aprovada sem análise e anuência da COPASA sob o aspecto da 

segurança hídrica de Belo Horizonte, mesmo com os conhecidos riscos à integridade da 

Adutora do Taquaril, responsável pelo transporte de 70% da água tratada consumida pela 

população da capital. 

É inconcebível que um tema dessa magnitude e sensibilidade tenha se tratado com 

reaproveitamento de análises envolvendo projetos diferentes em contextos temporais 

distintos. Esse fator confirma um padrão preocupante: o Estado de Minas Gerais 
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conduziu de afogadilho o processo de licenciamento, excluindo instituições importantes 

da discussão prévia. 

 

4.8. RISCO GEOLÓGICO. TOMBAMENTO MUNICIPAL DA SERRA DO 

CURRAL 

Em 1960, tendo em vista a preocupação com a proteção da Serra do Curral, a União 

efetuou o tombamento de parte do maciço montanhoso que se denominou “Conjunto 

Paisagístico do Pico e da Parte mais Alcantilada da Serra do Curral”, com a inscrição nº 

029A do Livro de Tombo nº 01 - 1960.   O município de Belo Horizonte, por sua vez, em 

21 de março de 1990, reconheceu o valor cultural da Serra do Curral na Lei Orgânica de 

Belo Horizonte, a qual determinou o tombamento municipal do alinhamento 

montanhoso. 

Em 2003, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte - 

CDPCM-BH aprovou o tombamento definitivo municipal das 04 Subáreas da Serra do 

Curral, com inscrição no Livro do Tombo Histórico, no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, do Alinhamento Montanhoso da Serra do Curral, tendo sido 

determinadas também as diretrizes de proteção do Perímetro de Entorno/Vizinhança das 

referidas Subáreas, resultando na Deliberação nº 147/2003, publicada Diário Oficial do 

Município – Belo Horizonte Ano X – nº: 2.030 –01/07/2004. 

No caso em questão, a atividade minerária coloca em risco o bem tombamento nas 

esferas municipal e federal, tendo em vista o histórico e as características geológicas da 

região do empreendimento. 

A condução atropelada do processo de licenciamento, com exclusão da capital da 

discussão e as falsas promessas que não se sustentam tecnicamente, evidenciam o temor 

de que a história da Mina de Águas Claras, que provocou a alteração do perfil da Serra, 

volte a se repetir. A preocupação se agrava com a descoberta, a partir do Parecer Técnico 
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SMMA 0844/22, de 18 de maio de 2022 (doc. 09), que o Estado de Minas Gerais não exigiu 

estudos geológicos idôneos no licenciamento do empreendimento. 

Conforme registrado no Parecer Técnico, a instabilidade do maciço rochoso da 

região de Nova Lima é registrada na literatura especializada, sendo relatadas ocorrências 

inclusive em áreas de mineração. 

Em especial, o Parecer Técnico explica que “na encosta norte da serra, voltada para 

Belo Horizonte, a xistosidade mergulha para o interior do maciço, o que confere maior estabilidade 

à encosta e são observadas cristas marcantes na paisagem, por exemplo, no Parque Serra do Curral. 

Enquanto isso, na encosta sul, voltada para Nova Lima, a foliação mergulha com inclinação elevada 

em direção à face das encostas da vertente da serra, o que é favorável a ocorrência movimentos de 

massa, incorrendo em maior risco geológico”. 

Neste sentido, em abril de 1992, houve a ruptura de um talude na mina de Águas 

Claras, conhecido como Morro do Patrimônio, parte de uma área tombada pelo 

Município de Belo Horizonte, limítrofe ao Parque das Mangabeiras. A ruptura, ocorrida 

em 29/04/1992, ocasionou a destruição do chamado Marco VI do tombamento na 

cumeeira da serra. Na imagem abaixo, é possível identificar a Cava da mineração Águas 

Claras (A) e detalhe do escorregamento no talude (B). 
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Embora a mina de Águas Claras tenha encerrado suas atividades em 2002, foram 

necessárias várias intervenções para tentativa de estabilização do local, o que demandou 

um planejamento de elevada complexidade. A atividade corretiva demandou a utilização 

de 200 alpinistas industriais, além de helicóptero para o transporte dos trabalhadores, 

com as obras finalizadas em 2018, a um custo de R$ 240 milhões9. 

 
9 Disponível em: https://ibram.org.br/noticia/vale-investira-r-240-milhoes-na-recuperacao-de-aguas-
claras/ 
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Em conclusão, a literatura especializada aponta que intervenções nas encostas da 

vertente sul da serra do Curral apresentam riscos geológicos intrínsecos e exigem 

estudos geológico-geotécnicos aprofundados, o que não foi feito durante o atabalhoado 

processo de licenciamento ambiental aprovado pelo Estado de Minas Gerais. 

Especificamente quanto ao Pico Belo Horizonte, situado a 1.390 m de altitude, 

marco referencial na paisagem urbana de Belo Horizonte tombado nas esferas federal e 

municipal, há grande risco de alteração de perfil e deslizamento em razão da atividade 

minerária do projeto impugnado, uma vez que a Cava Oeste do empreendimento se 

localiza a 150 metros a jusante do Pico Belo Horizonte, na vertente sul da Serra Curral: 
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O Parecer Técnico explicita que próprio EIA apresentado no processo de 

licenciamento “cita que foram observadas inclinações no itabirito da ordem de 30 a 70°, 

mencionando ainda a ocorrência de uma zona de falha (descontinuidades). Cita-se ainda que as 

rochas se encontram intemperizadas e limonitizadas, sendo citada a ocorrência de itabiritos 

dolomíticos com alto grau de intemperismo” e também “cita que o Plano de Detonação e Desmonte 

prevê conceitualmente que 70% do material será extraído por escavadeira e 30% demandarão o uso 

de explosivos. Logo, a situação geológico-geotécnica adversa ocasionada pela abertura da cava, será 

ainda impactada pelo uso de explosivos, com a geração de vibrações que poderá potencializar os 

riscos de rupturas ao longo das descontinuidades pré-existentes. O estudo de vibração teve como 

objetivo específico avaliar os efeitos da vibração na adutora da COPASA e na subestação 

SETaquaril e linhas de transmissão/distribuição da CEMIG e não abordou possível 

potencialização de risco de ampliar as instabilidades geotécnicas, inclusive afetando os 

taludes da mina adjacente (Águas Claras)”. 

Disso decorre a preocupação de que “a situação geológica-geotécnica da encosta frente 

à intervenção prevista na instalação da cava Oeste, com o uso de explosivos para desmonte das 

rochas, pode representar um risco a integridade do importante marco topográfico do Pico 

Belo Horizonte. A grande proximidade entre a cava Oeste e o Pico de Belo Horizonte é motivo de 

preocupação visto que a exploração da área em questão pode resultar em destruição do marco 

topográfico tombado, como ocorrido com o citado Marco VI, quando do rompimento da encosta 

denominada Morro do Patrimônio, ou seu comprometimento, com as medidas de recomposição de 

elevada complexidade e custo, conforme demonstrado pelas intervenções conduzidas pela empresa 

Vale S/A na mina de Águas Claras nas obras de estabilização das encostas da Serra do Curral.” 

O Parecer Técnico destaca que “a ausência de estudos específicos para mapear os 

parâmetros geológico-geotécnicos, acompanhado das devidas análises de estabilidade necessárias 

para mensurar os riscos implícitos à integridade do Pico Belo Horizonte, não permite afirmar 

que a paisagem de Belo Horizonte não será afetada com a abertura da cava oeste” e que 

“qualquer instabilidade no maciço a montante, além de representar interferência na paisagem, 

invadirá o território municipal Belo Horizonte”. 
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Os geólogos, servidores de carreira com autonomia técnica, fizeram visita técnica 

na área afetada em 12/05/2022. Nas considerações de campo, apontaram ser “preocupante 

a localização da cava Oeste a ser implantada no sopé do Pico de Belo Horizonte, patrimônio tombado 

pelo IPHAN. A distância linear entre o pico e a estrutura de mineração a ser implantada é irrisória 

e, a poucos metros, da área verifica-se cava desativada da Mina Águas Claras, onde movimentos de 

massa comprometeram o Marco Topográfico IV do tombamento. Tal situação pode ser observada 

na imagem panorâmica da Figura 8 e nas imagens de detalhes das figuras 9 e 10. Considerando o 

episódio de deslizamento do talude na mina desativada e que o maciço rochoso a ser explorado pelo 

CMST, na base do Pico Belo Horizonte, tem esse mesmo arcabouço, enfatizamos que há risco 

que a história se repita e que o marco topográfico, tombado pelo IPHAN, tenha sua 

estabilidade geotécnica comprometida.” 

O Parecer Técnico SMMA 0844/22 teve a seguinte conclusão: 

O arcabouço geológico-estrutural impresso na serra do Curral e sua 
relação com as faces das encostas da serra bem como as surgências de água 
relacionadas à interseção de descontinuidades exercem influência sobre a 
estabilidade geotécnica do maciço rochoso. Tal fato é evidenciado pelo 
histórico de deslizamentos registrados na face sul da serra do Curral, 
especialmente em áreas de mineração, na região de Nova Lima/MG. 
Nesse segmento da serra, as relações entre os parâmetros de estabilidade 
geotécnica culminam em situação de elevado risco geológico. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), apresentado pela TAMISA, não 
contempla estudos específicos e detalhados no que tange o mapeamento 
das descontinuidades geológicas existentes no maciço, e sua relação com 
as faces dos taludes de alta inclinação, previstos no processo de abertura 
das cavas de exploração. Ademais, não é contabilizado o 
comprometimento da resistência/estabilidade do maciço rochoso frente 
ao uso de explosivos, bem como o rebaixamento do nível d’agua (NA) 
necessário para o aprofundamento das cavas de exploração do minério.  

A instalação da cava Oeste tem distância prevista de apenas 150 m com o 
Pico de Belo Horizonte, importante elemento da paisagem do munícipio 
homônimo. O contexto geológico-geotécnico do maciço a ser explorado, 
na face sul da serra, é historicamente favorável à ocorrência de 
movimentos de massa. Ressaltamos o episódio de deslizamento no talude 
“Morro do Patrimônio” (cava desativada da mina de Águas Claras) o qual 
resultou no comprometimento do Marco Topográfico IV do tombamento. 
Essa situação é passível de ocorrer, envolvendo o Pico de Belo 
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Horizonte, durante a operação da Cava Oeste. Também, deve ser 
considerado que o uso de explosivos na remoção do minério é fonte de 
energia (ondas), que em sua propagação poderá promover 
deslocamentos/vibrações ao longo das descontinuidades, podendo 
resultar em movimentos de massa que venha a comprometer a 
integridade do já referido marco topográfico. 

Dos estudos ora apresentados pela mineradora, conclui-se que não está 
garantida a estabilidade geotécnica do Pico de Belo Horizonte e, 
também, não é possível afirmar que a implantação da mineração não vai 

causar impactos à paisagem do município. As afirmações elencadas pelo 
empreendimento, no que tange aos impactos gerados na 
instalação/operação pretendida, ainda carecem de dados técnicos que as 
sustentem, e que passa por um estudo detalhado da caracterização do 
maciço com o levantamento das descontinuidades estruturais e suas 
características (orientação, persistência, espaçamento, etc.), 
complementado por análises cinemáticas, através de diagramas 
estereográficos considerando as orientações dos taludes das cavas 
previstas. 

Há que se considerar que, o elemento geomorfológico do tipo “serra” é 
composto por suas duas vertentes e linha de cumeada, e a 
intervenção/alteração em qualquer um dos flancos, independente dos 
limites municipais, afeta o conjunto geomorfológico como um todo. 

Ante ao exposto, os fatos levantados apontam risco desnecessário e 
indesejável com a necessidade de adoção dos Princípios da Prevenção e 
Precaução, que norteiam toda a lógica do Direito Ambiental, para que 
sejam realizadas as devidas análises e estudos técnicos visando à 
preservação integral do Pico de Belo Horizonte (símbolo da cidade - 
elemento que compõe o brasão de armas de Belo Horizonte e marca 
institucional, patrimônio já tombado pelo IPHAN) e do elemento 
geomorfológico serra do Curral com processo de tombamento em curso 

a nível estadual.  

A partir do Parecer Técnico, a TAMISA e o Estado de Minas Gerais precisam 

explicar como uma atividade minerária a 150 metros do Pico Belo Horizonte foi licenciada 

sem estudos sobre: (I) o mapeamento das descontinuidades geológicas existentes no 

maciço e suas características (orientação, persistência e espaçamento); (II) a relação das 

descontinuidades geológicas com as faces dos taludes de alta inclinação; (III) a 

mensuração do comprometimento da estabilidade do maciço rochoso frente ao uso de 

explosivos; (IV) a análise do rebaixamento do nível d’água (NA) necessário para o 
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aprofundamento das cavas de exploração do minério; e (v) análises cinemáticas, por 

diagramas estereográficos considerando as orientações dos taludes das cavas previstas. 

Ademais, na porção superior da Cava Norte do projeto, haverá, no mínimo, o 

ajuste do terreno natural com a bancada mais elevada projetada para essa cava. Sabendo-

se que a região a montante do Parque Estadual da Baleia está em nível topográfico 

superior em relação ao território de Nova Lima, é possível prever o surgimento de focos 

erosivos com escoamento no sentido de Nova Lima, assoreando o vale do município 

vizinho por meio da erosão da área mais elevada no município de Belo Horizonte.  

A situação preocupa inclusive pelo histórico, considerando o ainda recente 

deslizamento no talude “Morro do Patrimônio” (cava desativada da Mina de Águas 

Claras) o qual resultou no comprometimento do Marco Topográfico IV do tombamento 

da Serra do Curral, cujo perfil é muito semelhante, em termos geológicos, à situação do 

Pico Belo Horizonte durante a operação da Cava Oeste. 

A partir da prolação do Parecer Técnico SMMA 0844/22, de 18 de maio de 2022, 

se Belo Horizonte for forçada a mudar a sua bandeira pelo deslizamento do Pico Belo 

Horizonte, o fato não poderá ser considerado um acidente como se tentou imputar a 

Mariana e Brumadinho, pois o desastre é previsível e anunciado pela falta de estudos 

geológicos idôneos feitos pela TAMISA atestando a estabilidade geotécnica em 

decorrência da exploração minerária e pelo histórico de deslizamento na região. 

Afinal, o Parecer Técnico comprova que “dos estudos ora apresentados pela 

mineradora, conclui-se que não está garantida a estabilidade geotécnica do Pico de Belo 

Horizonte e, também, não é possível afirmar que a implantação da mineração não vai 

causar impactos à paisagem do município”, derrubando, de uma vez por todas, a 

mentirosa narrativa do Estado de Minas Gerais de que o licenciamento teria observado 

os critérios técnicos.  
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A aprovação do empreendimento sem os imprescindíveis estudos geológicos só 

pode ser explicada pela afobação do Estado de Minas Gerais em licenciar a mineração na 

Serra do Curral sem ouvir os argumentos técnicos do Município de Belo Horizonte, 

responsável pelo tombamento de parte do bem cultural e paisagístico. 

Contudo, os danos decorrentes do licenciamento aprovado de afogadilho pelo 

Estado de Minas Gerais não respeitam a linha imaginária limítrofe entre Nova Lima e 

Belo Horizonte, pois “o elemento geomorfológico do tipo ´serra” é composto por suas duas 

vertentes e linha de cumeada, e a intervenção/alteração em qualquer um dos flancos, independente 

dos limites municipais, afeta o conjunto geomorfológico como um todo”. 

Ademais, verifica-se que no EIA-RIMA e no Parecer Único da SEMAD não há 

aprofundamento dessa questão. No programa de controle de processos erosivos e 

movimentos de massa apenas se menciona, genericamente, que haverá monitoramento 

por parte do empreendedor.  

A postura dos órgãos estaduais representa clara violação ao que estabelece o art. 

27 da Lei Estadual n. 21.972/2016, que determina a necessidade de o empreendedor 

instruir o processo de licenciamento com as informações e documentos necessários a 

avaliação do impacto do empreendimento no bem cultural acautelado: 

Art. 27. Caso o empreendimento represente impacto social em terra 

indígena, em terra quilombola, em bem cultural acautelado, em zona de 

proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental municipal e em 

área onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida, dentre 

outros, o empreendedor deverá instruir o processo de licenciamento com 

as informações e documentos necessários à avaliação das intervenções 

pelos órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais 

detentores das respectivas atribuições e competências para análise. 

O licenciamento ambiental conduzido pelo órgão estadual, com expressa e 

deliberada exclusão do Município de Belo Horizonte do processo, nem sequer tentou 

responder a questionamentos que afligem a população belo-horizontina: 
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1. Existe risco de erosão ou movimento de massas no Pico Belo Horizonte em virtude 

das aberturas das cavas norte e oeste?  

2. Esse risco foi mensurado?  

3. Vale a pena correr esse risco por menor que seja?  

4. Belo Horizonte alterará a sua bandeira caso o Pico seja desconfigurado por processo 

erosivo ou de movimento de massas? 

Ressalta-se, ainda, que o potencial de destruição do Pico Belo Horizonte em razão 

do projeto do empreendimento do Complexo Minerário Serra do Taquaril já foi 

reconhecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

- IEPHA, fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura que atua no campo das 

políticas públicas de patrimônio cultural de Minas Gerais, em apêndice do dossiê 

elaborado pela instituição para o tombamento estadual da Serra do Curral. 

Por fim, tendo em vista a proximidade do empreendimento minerário da área 

objeto de tombamento nas esferas municipal e federal (e em processo de tombamento na 

esfera estadual), seria necessária a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, 

um Estudo Prévio de Impactos ao Patrimônio Cultural - EPIC e o respectivo Relatório de 

Impactos ao Patrimônio Cultural - RIPC, na forma do art. 10 da Lei Estadual 11.726/94: 

Art. 10. A realização de obra ou projeto público ou privado que tenha 
efeito real ou potencial, material ou imaterial, sobre área ou bem 
identificado como de interesse histórico, artístico, arquitetônico ou 
paisagístico pelo Estado depende de estudo prévio de impacto cultural e 
da aprovação, pelo Conselho Estadual de Cultura, do respectivo relatório 
de impacto cultural. 
§1º - Resolução do Conselho Estadual de Cultura definirá as diretrizes, os 
critérios, as condições básicas e as responsabilidades para a realização do 
estudo de impacto cultural, bem como a forma e o conteúdo mínimos do 
relatório. (...) 

A elaboração do EPIC e a aprovação do respectivo RIPC devem ocorrer na fase de 

planejamento do empreendimento, sendo condição indispensável para concessão da 

licença de instalação ou licença de operação emitida pelo órgão ambiental (art. 7º, caput e 

§ 3º, da DN CONEP 007/2014). 
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Essas considerações, sobretudo quando considerado o histórico de eventos 

prejudiciais à diretriz de preservação da Serra do Curral ocorridos em outros projetos 

minerários no alinhamento montanhoso da Serra do Curral, demonstram o manifesto 

impacto do empreendimento sobre o Município de Belo Horizonte, atraindo o interesse 

do ente público municipal e, consequentemente, o dever de integrar o processo de 

licenciamento junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, na forma da 

legislação nacional em vigor. 

 

4.9. IMPACTO SOBRE O QUILOMBO MANZO NGUNZO KAIANGO. 

AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA. 

A pouco mais de 2 km do empreendimento da Tamisa está situada a Comunidade 

Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, patrimônio cultural de Minas Gerais desde 201810, 

patrimônio cultural imaterial de Belo Horizonte desde 201711 e comunidade tradicional 

de terreiro certificada pela Fundação Cultural Palmares desde 13 de março de 2007 como 

remanescente de quilombo (Registrada no Livro de Cadastro Geral n. 10, Registro n. 942, 

Portaria n. 42/2007, de 16/04/2007)12. 

 
10 Quilombo em Belo Horizonte vira patrimônio imaterial - Gerais - Estado de Minas. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/10/25/interna_gerais,999829/quilombo-em-belo-
horizonte-vira-patrimonio-imaterial.shtml  
11 Processo de Registro de Bem Cultural de Natureza Imaterial nº 01.076225.08.76 
12 Disponível em: 
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2007&jornal=1&pagina=16&t
otalArquivos=88  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/10/25/interna_gerais,999829/quilombo-em-belo-horizonte-vira-patrimonio-imaterial.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/10/25/interna_gerais,999829/quilombo-em-belo-horizonte-vira-patrimonio-imaterial.shtml
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2007&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=88
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2007&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=88
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Distância do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango para o empreendimento da TAMISA 

A sobrevivência de Manzo foi destacada pelo Dossiê de Registro dos Quilombos 

Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango como Patrimônio Cultural de Natureza 

Imaterial de Belo Horizonte (doc. 18, p. 15-16): 

O reconhecimento das três comunidades quilombolas, Mangueiras, 

Luizes, Manzo Ngunzo Kaiango, enquanto sujeitos do direito de registro 

patrimonial significará o reconhecimento da importância desses coletivos 

para uma cidade mais diversificada em Belo Horizonte e, principalmente, 

o reconhecimento das resistências históricas extraordinárias desses 

coletivos contra processos de desterritorialização, de violência racial, 

étnica, religiosa, e cultural, dentre outros processos hostis constituidores 

da formação das cidades. Some-se que o reconhecimento dessas 

comunidades será um necessário contraponto a um discurso e uma prática 

administrativos no qual têm prevalecido os valores da tecnicidade, de um 

ordenamento e de um modelo de bem estar social monológico que geram 

o efeito de um processo de negação da diferença e de gentrificação da 
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cidade, através da invisibilização e silenciamento de coletivos e 

comunidades formadores da metrópole belo horizontina. 

O referido dossiê de registro enuncia, ainda, que o acesso à Mata da Baleia, afetada 

pelo empreendimento da TAMISA, é de fundamental importância para a reprodução 

cultural, social, religiosa e ancestral da comunidade quilombola (doc. 18, p. 82): 

A Mata da Baleia é um lugar de referência cultural para o Quilombo de 

Manzo, desde o início freqüentado seja para extração de lenha (quando 

ainda era possível), seja para recolha de águas importantes para rituais da 

umbanda e do candomblé, para coleta de folhas e execução de rituais 

sagrados como a Macaia (uma gira da linha da umbanda na natureza) 

Em sentido semelhante, o Dossiê de registro da Comunidade Quilombola Manzo 

Ngunzo Kaiango do IEPHA trata da importância da Mata da Baleia, impactada pelo 

empreendimento da TAMISA, enquanto referência cultural e histórica do Quilombo (doc. 

19, p. 33-34): 

(...) No terreno acidentado, a matriarca começou a construir a primeira 

casa, com a ajuda dos filhos Joana e Jorge. Para a construção dos primeiros 

cômodos eles extraíram cascalho e areia do córrego e madeira na Mata da 

Baleia. A Mata foi um lugar de referência cultural para o Quilombo de 

Manzo, que desde o início frequentava o local para extração de lenha, 

recolhimento de água para rituais, para coleta de folhas e execução de 

cerimoniais sagrados como a Macaia (uma gira da linha da Umbanda em 

locais de mata). 

Em outro trecho do mesmo dossiê, evidencia-se o impacto de um período de 

interdição da Mata da Baleia para a preservação da cultura afro, tendo em vista a relação 

intrínseca do Candomblé com a natureza (doc. 19, p. 178). Veja-se: 

A Mata da Baleia, como é conhecido popularmente o Parque da Baleia, 

localizado na regional centro-sul, é um lugar que figura nas narrativas de 

várias pessoas do quilombo. Hoje, o Parque constitui Área de Preservação 

Ambiental, a APA-Sul, criada em 1994. Lugar frequentado, seja para 

extração de lenha e de madeira para a construção de casas, seja para 

recolha de águas (quando ainda não estavam poluídas) para uso em 
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rituais da Umbanda e do Candomblé, para coleta de folhas ou para a 

execução de rituais sagrados como a Macaia (uma gira da linha da 

Umbanda), nos dias atuais, sua entrada está interditada. Tendo em vista 

que o Candomblé é uma religião que está intrinsecamente relacionada à 

natureza (às águas, às plantas, às pedras), a interdição à Mata da Baleia, 

significa perdas importantes para a comunidade. 

Por fim, o Dossiê do IEPHA para o tombamento estadual da Serra do Curral, 

também ressalta a importância da região da Serra do Curral para o Quilombo Manzo 

Ngunzo Kaiango (doc. 20). 

Os arts. 215 e 216 da Constituição Federal promovem os direitos dos quilombolas 

na medida em que garantem o pleno exercício dos seus direitos culturais e sociais, ao 

entender a cultura como uma forma de criar, fazer e viver das comunidades tradicionais. 

A proteção dos direitos dos povos quilombolas é garantido também pela Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho, a qual trata, entre outros aspectos 

importantes, do direito à consulta prévia, livre e informada para indígenas, quilombolas 

e povos e comunidades tradicionais. 

Na Legislação Estadual, o art. 27 da Lei n. 21.972/2016 trata do dever do 

empreendedor durante o Processo de Licenciamento Ambiental com impacto em terra 

quilombola: 

Art. 27. Caso o empreendimento represente impacto social em terra 

indígena, em terra quilombola, em bem cultural acautelado, em zona de 

proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental municipal e em 

área onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida, dentre 

outros, o empreendedor deverá instruir o processo de licenciamento com 

as informações e documentos necessários à avaliação das intervenções 

pelos órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais 

detentores das respectivas atribuições e competências para análise. 

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos de cooperação 

técnica com órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais, 

objetivando o fornecimento célere das informações de que trata o caput, 

com o intuito de cumprir os prazos definidos nesta Lei. 
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§ 2º Caso as informações e os documentos de que trata o caput sejam da 

área de competência de órgãos ou entidades estaduais e municipais, o 

prazo para manifestação deverá ser compatível com os prazos previstos 

nesta Lei. 

§ 3º A documentação de que trata o caput poderá ser juntada no decorrer 

do trâmite do licenciamento, desde que apresentada antes da entrada do 

processo na pauta de decisão pelo órgão competente, devendo ser 

considerada quando da deliberação. 

Contudo, a comunidade quilombola tomou conhecimento da concessão das 

licenças ambientais para a instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril apenas 

por meio da imprensa13, não tendo sido previamente consultada durante o Processo de 

Licenciamento Ambiental. 

No caso, são inegáveis os impactos do empreendimento da TAMISA no território 

da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, uma vez que o próprio Estudo de 

Impacto Ambiental indica alteração da qualidade do ar na área em que se situa o 

quilombo: 

 
13 Quilombolas que vivem perto da Serra do Curral temem ser afetados por mineração na região | Minas 
Gerais | G1. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/05/06/quilombolas-
que-vivem-perto-da-serra-do-curral-temem-ser-afetados-por-mineracao-na-regiao.ghtml  
Projeto da Tamisa na Serra do Curral “é um genocídio cultural”, diz líder do quilombo Manzo Kaiango, 
patrimônio de Minas Gerais – Observatório da Mineração. Disponível em: 
https://observatoriodamineracao.com.br/projeto-da-tamisa-na-serra-do-curral-e-um-genocidio-cultural-
diz-lider-do-quilombo-manzo-kaiango-patrimonio-de-minas-gerais/  
 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/05/06/quilombolas-que-vivem-perto-da-serra-do-curral-temem-ser-afetados-por-mineracao-na-regiao.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/05/06/quilombolas-que-vivem-perto-da-serra-do-curral-temem-ser-afetados-por-mineracao-na-regiao.ghtml
https://observatoriodamineracao.com.br/projeto-da-tamisa-na-serra-do-curral-e-um-genocidio-cultural-diz-lider-do-quilombo-manzo-kaiango-patrimonio-de-minas-gerais/
https://observatoriodamineracao.com.br/projeto-da-tamisa-na-serra-do-curral-e-um-genocidio-cultural-diz-lider-do-quilombo-manzo-kaiango-patrimonio-de-minas-gerais/


Num. 9543039168 - Pág. 81Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:09:48
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600094778900009539130937
Número do documento: 22070600094778900009539130937

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – Subprocuradoria-Geral do Contencioso 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

81 

 
Área de Influência da Qualidade do Ar 

 

Ademais, conforme tratado ao longo de todo o tópico 4 desta inicial, o 

empreendimento da TAMISA impacta de forma considerável a região da Mata da Baleia, 

local de importância ímpar para a preservação histórica e cultural da comunidade 

quilombola. 

Nada obstante, os membros da comunidade jamais foram ouvidos pela 

mineradora e tiveram o seu direito de consulta prévia, livre e informada ignorado e o 

quilombo sequer foi mencionado no Estudo de Impacto Ambiental ou no Parecer Único 

da SUPPRI. 

A completa exclusão da comunidade quilombola do processo de licenciamento 

ambiental evidencia, além da maneira apressada do processamento, o descaso dos órgãos 

estaduais com a preservação da cultura afro-brasileira e das religiões de matriz africana, 

em violação à própria Legislação Estadual, no art. 27 da Lei n. 21.972/2016. 
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5. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE 

Ciente do potencial risco de impactos ambientais e ao patrimônio tombado 

causados pelo Complexo Minerário Serra do Taquaril no Município de Belo Horizonte e 

ao fato de o ente público municipal não ter sido chamado a se manifestar no processo de 

licenciamento ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, em 24 de 

março de 2021, por meio do Ofício GAB-SMMA/COMAM nº 0545/21 (doc. 11), informou 

ao Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM a existência do processo para que 

fosse tomada a providência de requerer ao órgão ambiental competente que solicitasse a 

carta de anuência do MBH e outras que eventualmente julgar pertinentes. 

Após deliberação, o Conselho Municipal, em 29 de março de 2021, oficiou a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que esta 

requeresse a carta de anuência do Município de Belo Horizonte (Ofício 

GEXMA/EXTERNO n. 0592/21 – doc. 12). 

Em resposta, a Subsecretaria de Regularização Ambiental, em Ofício 

SEMAD/SURAM n. 26/2021 (doc. 13), negou a solicitação sob o argumento de que a 

Certidão de Conformidade Municipal para o licenciamento ambiental seria exigida tão 

somente dos Municípios abrangidos pela ADA do projeto a ser licenciado, nos termos do 

art. 18 do Decreto n. 47.383/2018, o que não seria o caso do ente municipal belo-

horizontino. 

Em mais uma tentativa (Ofício GAB-SMMA/EXTERNO n. 1113/21 – doc. 14), a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitou a reconsideração do posicionamento, de 

forma que fosse solicitada carta de anuência do Município de Belo Horizonte, ainda que 

de forma discricionária, em respeito ao princípio da precaução. Não obstante, a secretaria 

estadual reiterou a negativa por meio do Ofício SEMAD/SURAM nº 16/2022 (doc. 15). 
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Em 18 de abril de 2022, na iminência da deliberação do licenciamento no órgão 

estadual, o CONAM enviou o Ofício GEXMA/EXTERNO n. 0896/22 (doc. 16) à Câmara 

de Atividades Minerárias – CMI do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, 

solicitando a não deliberação do processo enquanto o MBH não fosse ouvido. 

Pelo histórico, é possível concluir que houve reiteradas tentativas do Município de 

Belo Horizonte para participar do processo de licenciamento ambiental, tendo em vista 

os potenciais impactos do CMST apresentados no item 3 desta petição. Não obstante, as 

solicitações foram negadas e o órgão licenciador requereu a carta de anuência tão somente 

do Município de Nova Lima, em manifesta violação aos preceitos constitucionais de 

proteção ao meio ambiente, conforme se passará a expor. 

 

5.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA: INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 

18 DECRETO ESTADUAL 47.383/2018 

 Para garantir a proteção do meio ambiente, a Constituição exigiu o prévio estudo 

de impacto ambiental para a "instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente" (art. 225, inciso IV). 

 Especificamente sobre a exploração minerária, a Constituição impôs que "aquele 

que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei" (art. 225, § 2º). 

 Dando concretude ao federalismo cooperativo, a Constituição promoveu, em seu 

art. 24, inc. VI, VII e VIII, a repartição de competência entre os entes federativos, fixando 

a competência concorrente para legislar sobre meio ambiente. 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
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VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

§ 1° - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-à a estabelecer normas gerais. 

§ 2° - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados. 

§ 3° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência plena, para atender a suas peculiaridades. 

4° - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 Em se tratando de competência concorrente, cabe à União o estabelecimento de 

normas gerais, que podem ser suplementadas pelo Estado visando ao atendimento de 

interesses regionais, desde que não se flexibilize a proteção ambiental das normas 

nacionais sobre o tema (art. 24, §§ 1º e 2º). 

 No âmbito nacional, a norma geral em direito ambiental é a Lei 6.938/81, que cria 

a Política Nacional do Meio Ambiente e institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA (art. 6º). 

 Integrando o SISNAMA como órgão consultivo e deliberativo, tem-se o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, que possui a função de propor “diretrizes de 

políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais” e de deliberar sobre 

“normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida” (art. 6º, II).  

 A Lei 6.938/81 previu competir ao CONAMA "estabelecer, mediante proposta do 

IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluídoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA" (art. 8º, I).  

 No âmbito dessa atribuição, o CONAMA editou a Resolução 237/97, que 

regulamenta os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental. 
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 Uma das exigências do processo de licenciamento ambiental trazidas pela 

Resolução 237/97 do CONAMA (norma nacional) foi a participação dos Municípios 

afetados pelos danos ambientais do empreendimento, em norma assim escrita: 

Art. 10, § 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 

obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o 

local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade 

com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, 

a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, 

emitidas pelos órgãos competentes.   

 Esse artigo dá concretude à repartição da competência comum entre todos os entes 

federativos em atendimento ao mandamento constitucional, estampado no art. 23 da 

Constituição Federal, de proteção do meio ambiente em vários de seus aspectos: 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 

e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

(...) 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 

territórios. 

 Percebe-se, na norma do CONAMA, nítida intenção de compatibilizar a autonomia 

dos entes federativos com a regra do licenciamento único, concretizando o federalismo 

de cooperação. 

 No âmbito estadual, criaram-se as definições de ADA e AID por meio da 

Deliberação Normativa COPAM 213/2017: 

Art. 2º Para fins desta Deliberação Normativa, adotam-se as seguintes 

definições:  

I - área diretamente afetada (ADA): área onde ocorrerão as intervenções 

do empreendimento; 
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II - área de influência direta (AID): área sujeita aos impactos ambientais 

diretos da implantação e operação da atividade e empreendimento. 

 Na contramão da legislação nacional, entretanto, o Decreto Estadual 47.383/2018, 

restringiu a participação no processo de licenciamento ambiental apenas do Município 

integrante da Área Diretamente Afetada - ADA: 

Art. 18 - O processo de licenciamento ambiental deverá ser 

obrigatoriamente instruído com a certidão emitida pelos municípios 

abrangidos pela Área Diretamente Afetada - ADA - do 

empreendimento, cujo teor versará sobre a conformidade do local de 

implantação e operação da atividade com a legislação municipal aplicável 

ao uso e ocupação do solo. 

 Ou seja, flexibilizando a legislação nacional sobre o tema, excluiu-se a 

obrigatoriedade de prévia anuência dos Municípios integrantes das Áreas de 

Influência Direta (AID) do empreendimento, definida pela legislação infralegal estadual 

como a "área sujeita aos impactos ambientais diretos da implantação e operação da atividade 

e empreendimento". 

 Analisando detidamente o dispositivo mencionado do Decreto Estadual 

47.383/2018, é inconteste que sua redação ofende o princípio da proporcionalidade em 

sua vertente de vedação à proteção insuficiente, na medida em que estabelece uma 

simplificação no procedimento de licenciamento ambiental conduzido pelos órgãos 

ambientais do Estado de Minas Gerais voltada a flexibilizar a norma nacional e a excluir 

a participação de Municípios que sofrerão influência direta dos impactos ambientais do 

procedimento. 

 Afinal, ao suprimir a participação de entes munícipes que integram a Área de 

Influência Direta (AID) do licenciamento ambiental, inevitavelmente o ato normativo 

impugnado confere uma proteção insuficiente do direito difuso ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (CF, art. 225, caput). 
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 Sobre o princípio da vedação da proteção insuficiente, a abalizada doutrina de 

DANIEL SARMENTO explicita: 

Hoje, compreende-se que é papel do Estado atuar positivamente para 

proteger e promover direitos e objetivos comunitários, e que ele ofende a 

ordem jurídica e a Constituição não apenas quando pratica excessos, 

intervindo de maneira exagerada ou indevida nas relações sociais, mas 

também quando deixa de agir em prol dos direitos fundamentais ou de 

outros bens jurídicos relevantes, ou o faz de modo insuficiente. A ideia de 

proporcionalidade como proibição de proteção deficiente 

(Untermassverbot) surge a partir da concepção de que os direitos 

fundamentais não são meros direitos subjetivos negativos, mas possuem 

também uma dimensão objetiva, na medida em que tutelam certos bens 

jurídicos e valores que devem ser promovidos e protegidos diante de 

riscos e ameaças originários de terceiros. (...) Daí decorre que o princípio 

da proporcionalidade também pode ser manejado para controlar a 

observância pelo Estado deste dever de proteção, de forma a coibir a sua 

inação ou atuação deficiente. 

Percebe-se que a proporcionalidade no sentido de proibição à tutela deficiente 

impõe o dever jurídico do Poder Público em conferir a efetiva proteção dos bens jurídicos 

relevantes, os quais possuem, a maior parte deles, previsão expressa na Constituição, 

como é o caso do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Em virtude de sua natureza difusa e abrangência de titularidade, a qual inclui até 

mesmo as gerações futuras, as leis e atos normativos dos entes federativos devem conferir 

maior proteção possível ao meio ambiente, afigurando-se inconcebível que um Decreto 

Estadual restrinja uma norma nacional para excluir da participação do processo de 

licenciamento um Município integrante de uma Área de Influência Direta (AID) dos 

danos ambientais. 

Além disso, a proporcionalidade no sentido aqui discutido inevitavelmente está 

vinculada aos princípios que regem o Direito Ambiental, os quais são hermeneuticamente 
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extraídos do artigo 225 da Constituição e amplamente admitidos pela jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. 

Dentre esses princípios, destaca-se o princípio da precaução, incidente nos casos 

de incerteza científica do dano ambiental. A doutrina internacional, com precisão, acentua 

que "o princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos responsáveis 

sobre o que nós sabemos, sobre o que nós deveríamos ter sabido, mas, também, sobre o de 

que nós deveríamos duvidar" (LAVIEILLE, Jean-Marc. Droit International de 

l'Environnement). 

De acordo com os ensinamentos de Machado,  

A legislação estadual, como a municipal, podem ampliar o conceito de 

poluição, mas serão de nenhum efeito se restringirem ou diminuírem o 

espaço de proteção legal dada pela conceituação federal. 

No presente caso concreto, o princípio da precaução consiste em um axioma 

protetivo diante do conflito entre duas normas de proteção ambiental editadas por entes 

federativos distintos. Havendo esse conflito, prevalecerá a norma que estipule maior 

restrição ao sujeito destinatário, por ela conferir maior proteção ao meio ambiente. 

Essa prevalência da norma que estipule maior restrição ao seu destinatário é, 

ainda, fundamentada pela presunção de in dubio pro natura depreendida do princípio da 

precaução, de modo que, nas atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, as 

circunstâncias relativas a elas que não forem minuciosamente esclarecidas pelo 

conhecimento técnico-científico especializado devem ser consideradas como 

presumivelmente lesivas ao meio ambiente.  

Por certo, ademais, um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito 

é o princípio da proporcionalidade, o qual, em sua vertente positiva, impõe a proteção 

suficiente aos bens e valores constitucionais. Tal dimensão do princípio da 
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proporcionalidade é denominada princípio da vedação da proteção insuficiente, assim 

explanado por Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: 

Ao lado da ideia da proibição do excesso tem a Corte Constitucional alemã 

apontado a lesão ao princípio da proibição da proteção insuficiente. 

Schlink observa, porém, que, se o Estado nada faz para atingir um dado 

objetivo para o qual deva envidar esforços, não parece que esteja a ferir o 

princípio da proibição da insuficiência, mas sim um dever de atuação 

decorrente de dever de legislar ou de qualquer outro dever de proteção. 

Se se comparam, contudo, situações do âmbito das medidas protetivas, 

tendo em vista a análise de sua eventual insuficiência, tem-se uma 

operação diversa da verificada no âmbito da proibição do excesso, na qual 

se examinam as medidas igualmente eficazes e menos invasivas. Daí 

concluiu que “a conceituação de uma conduta estatal como insuficiente 

(untermässig), porque ‘ela não se revela suficiente para uma proteção 

adequada e eficaz’, nada mais é, do ponto de vista metodológico, do que 

considerar referida conduta como desproporcional em sentido estrito 

(unverhältnismäßig im engeren Sinn)”. 

A proporcionalidade sob a égide de vedação à proteção deficiente, no âmbito do 

Direito Ambiental, está vinculada aos princípios ambientais da precaução, o que não só 

assegura a efetiva tutela ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também a 

sua concretude. 

In casu, constata-se que o ato normativo mineiro que disciplina o procedimento de 

licenciamento ambiental no Estado conflita com o regramento federal para a mesma 

matéria. A norma objurgada, como salientado, restringe a participação dos Municípios 

situados na Área Diretamente Afetada (ADA) e, por consequência, exclui aqueles de 

localização na Área de Influência Direta (AID), a qual, por própria definição do Decreto, 

estabelece como localidade que sofrerá impactos ambientais oriundos do 

empreendimento a ser licenciado.  

Constata-se ainda que o ato normativo em análise, ao limitar a participação dos 

entes munícipes da ADA no licenciamento, desconsidera a irreversibilidade dos danos 
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ambientais que potencialmente advirão do empreendimento em face dos Municípios 

localizados na AID. 

Nesses termos, é também indiscutível que a licença ambiental concedida em favor 

da sociedade empresarial requerida extrai sua validade de ato normativo que viola não 

só os princípios constitucionais ambientais da precaução e da prevenção, mas 

principalmente o princípio constitucional da proporcionalidade na perspectiva de 

vedação à proteção deficiente, haja vista que o Decreto nº 47.383/2018 simplifica o 

licenciamento ambiental estadual mineiro em relação ao adotado pela legislação federal 

no momento que exclui a participação de todos os Municípios os quais, de algum modo, 

potencialmente sofrerão impactos ambientais em suas circunscrições territoriais da 

exploração do empreendimento minerário.  

 Além disso, a inovação do Decreto Estadual 47.383/2018 retrocede em conquistas 

ambientais. Afinal, como enfatizado pelo Ministro Herman Benjamin, o princípio da 

proibição do retrocesso ambiental “transformou-se em princípio geral do Direito Ambiental, a 

ser invocado na avaliação da legitimidade de iniciativas legislativas destinadas a reduzir o patamar 

de tutela legal do meio ambiente" (BENJAMIN, Herman. Princípio da Proibição de 

Retrocesso Ambiental, em Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental, Brasília: Senado 

Federal, 2011, pp. 62/63).  

Pontue-se que, em 28.04.2022, o STF reconheceu a aplicação do princípio da 

vedação do retrocesso em matéria ambiental (ADPF 651). Nesse ponto, o Decreto Estadual 

47.383/2018 é de manifesto caráter regressivo, uma vez que afasta a necessidade de os 

Municípios afetados anuírem com o empreendimento causador de dano ambiental. 

Nesse sentido, em vício que muito se assemelha ao do Decreto Estadual 

47.383/2018, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento da ADI 6650, fixou a 

tese vinculante no sentido de que normas ambientais estaduais, mormente envolvendo 
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licenciamento ambiental para atividades minerárias, não podem estabelecer mais 

flexíveis que as normas nacionais sobre o tema: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. §§ 1º, 

2º E 3º DO ART. 29 DA LEI N. 14.675, DE 13.4.2009, ALTERADA PELA 

LEI N. 17.893, DE 23.1.2020, DE SANTA CATARINA. DISPENSA E 

SIMPLIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA 

ATIVIDADES DE LAVRA A CÉU ABERTO. OFENSA À COMPETÊNCIA 

DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

E DO DEVER DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito 

nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo 

constitucional de conferir-se celeridade processual, com o conhecimento e 

julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, 

ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É 

formalmente inconstitucional a subversão da lógica sistêmica das 

normas gerais nacionais pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

ao instituir dispensa e licenciamento simplificado ambiental para 

atividades de lavra a céu aberto. 3. A dispensa e simplificação de 

licenciamento ambiental às atividades de mineração pelo legislador 

estadual esvaziou o procedimento de licenciamento ambiental 

estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da Constituição 

da República. 4. O estabelecimento de procedimento de licenciamento 

ambiental estadual que torne menos eficiente a proteção do meio 

ambiente equilibrado quanto às atividades de mineração afronta o caput 

do art. 225 da Constituição da República por inobservar o princípio da 

prevenção. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente 

para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do art. 29 da Lei n. 

14.675/2009 de Santa Catarina (ADI 6650, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 

27.04.2021). 

 No aludido julgado, que versa sobre um específico ato normativo catarinense, a 

Ministra Cármen Lúcia, então relatora, tece considerações pormenorizadas acerca da 

vedação à simplificação do regramento procedimental do licenciamento ambiental por 

norma estadual, em virtude da inconteste contrariedade às normas gerais federais sobre 

a matéria, as quais possuem caráter mais restritivo: 
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Não é lícito ao legislador estadual nem, no caso, ao legislador catarinense, 

portanto, dissentir da sistemática definida em normas gerais pela União, 

dispensando e adotando licenças simplificadas que, de forma inequívoca, 

tornarão mais frágeis e ineficazes a fiscalização e o controle da 

Administração Pública sobre empreendimentos e atividades 

potencialmente danosos ao meio ambiente. Ao estabelecer dispensa e 

simplificação de licenciamento ambiental às atividades de mineração, o 

legislador catarinense esvaziou o procedimento de licenciamento 

ambiental estabelecido na legislação nacional, em ofensa ao art. 24 da 

Constituição da República. (...) A exigência de licença ambiental para 

empreendimentos e atividades potencialmente danosos ao meio ambiente 

deve ser vista como medida tipicamente preventiva, pela qual se permite 

ao Poder Público o controle e a fiscalização do cumprimento da legislação 

ambiental. Nas normas estaduais impugnadas, portanto, não apenas se 

invadiu competência da União para editar normas gerais sobre proteção 

do meio ambiente, como se infringiu o dever de proteção imposto pelo art. 

225 da Constituição da República, estabelecendo-se procedimento de 

licenciamento ambiental menos eficaz na proteção ambiental que o 

delineado pela legislação nacional.  

 O entendimento jurisprudencial acima colacionado é adotado firmemente pelo 

Supremo Tribunal Federal em outros julgados que decidiram em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade (ADIs de número 6672, 5475 e 5312): 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS 

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 

ESTADUAL QUE SIMPLIFICA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA 

ATIVIDADES DE LAVRA GARIMPEIRA, INCLUSIVE COM USO DE 

MERCÚRIO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA 

EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO 

FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 

JAZIDAS, MINAS E OUTROS RECURSOS MINERAIS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. (...) 2. A possibilidade de 

complementação da legislação federal para o atendimento de interesse 

regional (art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro 

simplifique o licenciamento ambiental para atividades de lavra 

garimpeira, esvaziando o procedimento previsto em legislação nacional. 
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Precedentes. 3. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, 

minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII, da CF), em razão 

do que incorre em inconstitucionalidade norma estadual que, a pretexto 

de regulamentar licenciamento ambiental, regulamenta aspectos da 

própria atividade de lavra garimpeira. Precedentes. 4. Medida cautelar 

confirmada. Ação julgada procedente. (STF, ADI 6672, Rel. Min. 

Alexandre de Moraes, j. em 15.07.2021). (grifos acrescidos). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV E § 7º DO 

ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N. 5/1994 DO AMAPÁ, ALTERADA 

PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 70/2012. LICENÇA 

AMBIENTAL ÚNICA. DISPENSA DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS 

PRÉVIAS, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO, ESTABELECIDAS 

PELO CONAMA (INC. I DO ART. 8º DA LEI N. 6.938/1981). OFENSA À 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO 

DA PREVENÇÃO E DO DEVER DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR 

A INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV E DO § 7º DO ART. 12 DA 

LEI COMPLEMENTAR N. 5/1994 DO AMAPÁ, ALTERADA PELA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 70/2012. (STF, ADI 5475, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, j. em 20.04.2021). 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS 

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 

ESTADUAL QUE DISPENSA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS DO 

PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO 

AMBIENTE EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. 

INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A competência legislativa concorrente 

cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-

Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias 

elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da 

competência complementar — quando já existente norma geral a 

disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência 

legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a 

estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). (...) 4. A 
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dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o 

segmento econômico, independentemente de seu potencial de 

degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto 

ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 

225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia 

ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio 

ambiental. 5. Ação direta julgada procedente. (STF, ADI 5312, Rel. Min. 

Alexandre de Moraes, j. em 25.10.2018). (grifos acrescidos). 

Todos os precedentes acostados acima se amoldam ao caso que se discute na 

presente Ação Civil Pública para fins de suspensão da decisão do Conselho Estadual de 

Política Ambiental - COPAM do Estado de Minas Gerais. 

Arrematando o assunto, SARLET ensina que “o Estado e o Município devem respeitar 

o padrão normativo estabelecido na norma geral e tomar tal standard de proteção ambiental como 

piso legal protetivo mínimo, de tal modo que a prevalecer esse argumento apenas estaria 

autorizado a atuar para além de tal referencial normativo, e não para aquém” (SARLET, Ingo 

Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 5. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 192).  

Portanto, ao esvaziar o regramento da legislação nacional quanto à participação 

dos Municípios afetados, o artigo 18 do Decreto Estadual 47.383/2018 deve ser declarado 

inconstitucional incidentalmente por violar o artigo 24 da Constituição, na forma dos 

precedentes do STF mencionados. 

Por fim, a limitação da exigência de carta de anuência ao Município integrante da 

ADA não se justifica sequer diante da interpretação sistemática do regramento ambiental 

estadual. Isso porque o art. 3º, II, da COPAM 213/217 estabelece como uma das razões 

que elide a hipótese de aplicação da competência municipal licenciadora é o fato de a 

ADA ou AID ultrapassar os limites territoriais do município. Veja-se: 
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Art. 3º Não serão licenciados pelos municípios, ainda que constantes do 

anexo único, os empreendimentos e atividades que causem ou possam 

causar impacto ambiental de âmbito local: 

(...) 

II - cuja ADA ou AID ultrapasse os limites territoriais do município, salvo 

quando houver delegação de execução da atribuição licenciatória; 

Portanto, uma vez que a própria norma estadual não distingue entre ADA e AID 

sequer para fins de exclusão da competência licenciadora municipal, a limitação da 

exigência da certidão de anuência à ADA não parece ter outro objetivo que não a 

simplificação e o esvaziamento do processo de licenciamento. 

Diante do fato de que o COPAM excluiu a participação do Município de Belo 

Horizonte com fundamento em Decreto Estado eivado de inconstitucionalidade, o 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento deve ser refeito com a devida 

participação do Município de Belo Horizonte, na forma do artigo 10, § 1º, da Resolução 

237/97 do CONAMA. 

Por todas essas razões, o Município de Belo Horizonte possui o interesse em ajuizar 

e requerer a presente Ação Civil Pública, pois o licenciamento ambiental do 

empreendimento da sociedade empresarial não possibilitou a participação do ente 

munícipe belo-horizontino, em manifesta contrariedade do ato normativo estadual às 

disposições constitucionais, já que o território desta Municipalidade está inserido na Área 

de Influência Direta (AID) dos potenciais impactos ambientais advindos da exploração 

minerária da Serra do Curral, como bem demonstrado e comprovado nos tópicos 

anteriores. 

 

5.2. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA: INCLUI O MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE  

Subsidiariamente, ainda é possível sustentar que o próprio Município de Belo 

Horizonte integraria a própria ADA, de modo que mesmo na eventualidade de ser cogitar 
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da higidez do artigo 18 do Decreto Estadual 47.383/2018, ainda assim o Município de Belo 

Horizonte deveria ter participado do processo de licenciamento. 

Com efeito, a Secretaria Municipal de Política Urbana demarcou o limite municipal 

e da poligonal da área objeto do decreto de lavra do projeto minerário em tela e o 

resultado mostrou que o território de Belo Horizonte está incluído no interior da poligonal 

em três porções separadas, as quais somam cerca de 36 m². Portanto, mesmo mínima, essa 

porção do território implica em que Belo Horizonte compõe a Área Diretamente Afetada 

– ADA do empreendimento, o que resulta na exigência do atendimento à obrigação 

prevista no artigo 10, §1º, da Resolução CONAMA n° 237/1997 também em relação à 

capital do estado, como demonstra o levantamento topográfico a seguir reproduzido: 
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Portanto, é indispensável que o Município de Belo Horizonte participe do 

procedimento de licenciamento ambiental, na forma determinada pelo artigo 10, § 1º, da 

Resolução CONAMA nº 237, de 9/12/1997. 

 

6. MEDIDA LIMINAR 

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige 

a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Na legislação específica que integra o microssistema da tutela coletiva, 

também há a previsão da antecipação dos efeitos da tutela nos artigos 11 e 12 da Lei da 

Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e no art. 84 do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/1990). 

Como exaustivamente exposto nos tópicos anteriores, há diversas incertezas 

científicas, além de vícios formais, envolvendo o procedimento açodado conduzido pelo 

COPAM no licenciamento ambiental em questão, o que atrai a incidência do princípio da 

precaução. 

A consequência do princípio da precaução no âmbito da análise das tutelas 

provisórias voltadas à proteção ambiental é a de reduzir o ônus argumentativo quanto à 

probabilidade do direito alegado, uma vez que a “ausência de certeza científica” não poderá 

ser utilizada para o “adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 

ambiental”, tal como enunciado no Princípio 15 da Declaração do Rio da ONU. 

Em outros termos, mesmo havendo dúvida, impõe-se, de modo imediato, a solução 

que melhor proteja o patrimônio cultural, conforme lição do professor PAULO AFFONSO 

LEME MACHADO: 

O princípio da precaução é aquele que indica a tomada imediata de 

medidas de prevenção, independentemente de se provar a relação causal 

entre a ameaça e a possibilidade de resultado, diante da incerteza 
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científica. No campo da cultura esse princípio pode funcionar do 

seguinte modo: diante de um risco para um bem cultural, não se irá 

esperar provas plenas de que o dano poderá acontecer, exigindo-se 

providências no presente, e não no futuro (Direito Ambiental Brasileiro. 

São Paulo: Malheiros, 2018, p. 1.201). 

 No caso concreto, considerando que, por equivocada decisão da esfera estadual, 

houve expressa e deliberada exclusão da participação do Município de Belo Horizonte, 

estão evidenciados os seguintes riscos não considerados ou subavaliados no Processo de 

Licenciamento Ambiental questionado: 

A) Riscos relativos à preservação do meio biótico (fauna e flora) de Belo Horizonte, 

com destaque para o corredor ecológico da Serra do Curral. 

B) Riscos à fauna e à população de Belo Horizonte em razão do ruído, das vibrações 

e da alteração da qualidade do ar da capital mineira decorrentes da atividade 

minerária. 

C) Ameaça à integridade das cavidades e cavernas, impossibilitando a prospecção 

espeleológica na vertente belo-horizontina da Serra do Curral. 

D) Risco sobre as Unidades de Conservação, com destaque para os parques 

municipais das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale, diante da 

exclusão da Fundação de Parques do Processo de Licenciamento Ambiental, cuja 

autorização é exigida pelo ordenamento jurídico. 

E) Risco de perda do título de Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, tendo em 

vista o impacto nas áreas-núcleo, destinadas à proteção integral. 

F) Risco à segurança hídrica de Belo Horizonte, incluindo o comprometimento dos 

mananciais subterrâneos e das águas superficiais, bem como a ameaça ao 

abastecimento de 70% da população de Belo Horizonte. 

G) Ameaça à Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, cujo direito de 

consulta prévia foi desrespeitado. 



Num. 9543039168 - Pág. 99Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:09:48
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600094778900009539130937
Número do documento: 22070600094778900009539130937

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – Subprocuradoria-Geral do Contencioso 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

99 

H) Risco geológico ao perfil montanhoso da Serra do Curral e, em especial, ao Pico 

Belo Horizonte, patrimônio cultural, paisagístico e histórico tombado pelo 

Munícipio de Belo Horizonte. 

Com efeito, apenas a efetiva participação do Município de Belo Horizonte, como 

obriga a legislação nacional que rege o tema, poderá esclarecer as questões discutidas com 

foco nos impactos diretos do empreendimento na capital mineira. 

Por fim, pontua-se que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – 

Iepha, diante da pressão sobre o Governo do Estado para que seja aprovado o 

tombamento estadual da Serra do Curral (iniciado em 2018), publicou a Portaria n. 

22/2022, a qual submete o perímetro de proteção em nível estadual da Serra do Curral 

sob a proteção provisória do Iepha até que a apreciada proposta de tombamento estadual 

pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural – CONEP. 

A portaria, no entanto, não impede a instalação no empreendimento da 

TAMISA, na medida em que limita, em seu art. 4º, a exigência de aprovação prévia do 

Iepha às expansões ou novas intervenções. 

Pelo exposto, diante de todos os vícios do Processo de Licenciamento e do enorme 

potencial destrutivo do empreendimento, é necessária a concessão da medida liminar 

para que sejam imediatamente suspensas as licenças concedidas, na madrugada do dia 

30.04.2022, ao Complexo Minerário Serra do Taquaril, bem como seja imposta ao Estado 

de Minas Gerais a obrigação de não conceder a Licença de Operação ao empreendimento, 

sob pena de multa diária de R$ 1 milhão. 
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7. CONCLUSÃO 

 Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte - 

PGMBH, atenta ao seu dever constitucional de tutela dos direitos coletivos dos cidadãos 

belo-horizontinos, requer: 

1) a concessão de medida liminar para: 

a) suspender os efeitos da decisão do COPAM, que na 86ª Reunião Ordinária 

da Câmara de Atividades Minerárias (CMI), aprovou o parecer único para 

conceder a Licença Prévia e a Licença de Instalação da Fase 1, bem como a 

Licença Prévia da Fase 2 do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) 

na Serra do Curral; e 

b) impor a obrigação ao ESTADO DE MINAS GERAIS de não conceder a 

Licença de Operação à TAQUARIL MINERAÇÃO, sob pena de multa diária 

de R$ 1 milhão. 

2) A intimação do ESTADO DE MINAS GERAIS e a TAQUARIL MINERAÇÃO para, 

querendo, apresentar contestação. 

3) A intimação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para atuar como 

fiscal da ordem jurídica. 

4) Ao final, a procedência dos pedidos autorais para: 

a) declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art.  18 do Decreto 

Estadual 47.383/2018, por violação ao art. 24, inc. VI e VII e § 2º, bem como 

ao art. 225, todos da Constituição Federal e ao princípio da 

proporcionalidade na acepção da vedação à proteção insuficiente; 

b) declarar a nulidade da decisão do COPAM, que na 86ª Reunião Ordinária 

da Câmara de Atividades Minerárias (CMI), aprovou o parecer único para 

conceder a Licença Prévia e a Licença de Instalação da Fase 1, bem como a 

Licença Prévia da Fase 2 do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) 

na Serra do Curral; 
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c) condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS na obrigação de não conceder a 

Licença de Operação à TAQUARIL MINERAÇÃO. 

Protesta-se pela juntada de novos documentos a serem produzidos pela equipe 

técnica da Prefeitura de Belo Horizonte na instrução desta ação, bem como pela produção 

de prova pericial. 

A causa possui valor inestimável. 

 

Belo Horizonte, 6 de julho de 2022. 

 

CAIO PERONA 

Procurador do Município de Belo Horizonte 

Subprocurador-Geral do Contencioso 

OAB/MG 184.507 
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PARECER ÚNICO SLA 218/2020 
INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 
Licenciamento Ambiental SLA 218/2020 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: LP+LI VALIDADE DA LICENÇA: 06 anos 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: Nº do processo SITUAÇÃO: 
AIA 1370.01.0021546/2019-49 Deferida neste processo 

Outorga – Canalização de curso d’água. Dreno de 
fundo pilha PDE -1 

1370.01.0021542/2019-60 Parecer pelo Deferimento  

Outorga – Barramento sem captação. BS-2 1679/2020 Parecer pelo Deferimento  

Outorga – Barramento sem captação. BS-1 1678/2020 Parecer pelo Deferimento  

Outorga – Captação em poço subterrâneo  1370.01.0062564/2021-06 Parecer pelo Deferimento  

EMPREENDEDOR: Taquaril Mineração S.A. CNPJ: 12.374.235/0001-22 

EMPREENDIMENTO: Projeto CMST CNPJ: 12.374.235/0001-22 

MUNICÍPIO: Nova Lima ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT/Y 0619114 m N LONG/X 7795587 m E 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 
 INTEGRAL  X ZONA DE AMORTECIMENTO  X USO SUSTENTÁVEL     NÃO 
NOME: APA SUL RMBH, PE Baleia, PE Serra do Rola Moça 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio das Velhas 

UPGRH:  SF5 SUB-BACIA:  André Gomes 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE 
A-02-03-8 Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco – Minério de Ferro  
A-05-04-7 Pilhas de rejeito/estéril – Minério de Ferro  
A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a seco 6 

A-05-02-0 Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido (Fase 2)  

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Golder Associates Brasil – Consultoria e Projetos Ltda 
Alexandre Antonio Souza Pena 
Leandro Jardim Arruda (ART 2019/07321) 
Manuel Loureiro Gontijo (ART 2019/06054) 
Daniel Corrêa (ART 1420190000005397174) 
Marcio Bahia Labruna 

 
CRBio 44.404/04-D 
CRBio 87.328/04-D 
CREA/MG 89047/D 

RELATÓRIOS DE VISTORIA:   DATAS:  

Vistoria Remota conforme RT Situação  
Auto de Fiscalização 202757/2020 
Auto de Fiscalização 203377/2020 
Auto de Fiscalização 209366/2021 
Auto de Fiscalização 218811/2022 

  
12/08/2020 
25/09/2020 
26/05/2021 
01/02/2022 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Mariana Antunes Pimenta – Gestora Ambiental 1.363.915-8  

Ana Luiza de Almeida Gonçalves – Analista Ambiental 1.472.235-9  

Antônio Guilherme Rodrigues Pereira – Gestor Ambiental 1.274.173-2  

Giovana Randazzo Baroni – Analista Ambiental  1.368.004-6  

De acordo: Ana Carolina Fonseca Naime  
Diretora de Controle Processual - SUPPRI 

1.234.258-09 
 

De acordo: Karla Brandão Franco 
Diretora de Análise Técnica - SUPPRI 

14015259 
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Responsáveis técnicos pelos estudos 
Responsável 

Técnico 
Registro no 

conselho 
ART CTF Estudo 

Daniel Correa  Geógrafo 

CREA/MG 
89047 

14201900000005397174 e 
20220916019 (complementar à ART 
14201900000005397174) 

2120301 EIA/RIMA, PCA 
e vistoria 
remota 

Maurício 
Teixeira Aguiar 

Geógrafo 

CREA/MG 
99780 

14201900000005413501 (coautor à 
ART 14201900000005397174) 

4175287 EIA/RIMA, 
PCA, PUP e 
PTRF 

Maira Lopes 
Nogueira 

Geógrafa 

CREA/MG 
88260 

14201900000005698839 e 
14201900000005698812 (equipe à 
ART 14201900000005397174) 

3541789 EIA/RIMA, PCA 

Leandro 
Jardim Arruda 

Biólogo 

CRBio 
044404/04-D 

2019/07321, 2018/07242 e 
2019/07321 

1221668 EIA/RIMA, 
PCA, PUP, 
PTRF e PRAD 

Pedro 
Henrique de 
Dantas Lemos 

Engenheiro 

Florestal 

CREA/MG 
102203 

14201900000005693016 (equipe à 
ART 14201900000005397174), 
14202000000006088220 (equipe à 
ART 14201900000005397174) e 
20210256499 (equipe à ART 
14201900000005397174) 

1841108 PECF, PECF 
Campo 
Rupestre 
Ferruginoso, 
PTRF da Fase 
1 do Projeto 
CMST e PUP 

Pablo 
Hendrigo Alves 
de Melo 

Biólogo 

CRBio 
049242/04-D 

2019/09273 1499420 PUP da Fase 1 
(identificação 
de material 
botânico) 

Rubens 
Custódio da 
Mota 

Biólogo 

CRBio 
037517/04-D 

20211000104939, 

2019/10600 e 2020/05854 

973912 EIA, PECF e 
Levantamento 
florístico e 
fitossociológico 
de ambientes 
savânicos e 
rupestres da 
ADA – Fase 1 
do PUP  

Allan Silas 
Calux 

Geógrafo 

CREA/MG 
5062840039 

14201900000005735950 e 
14201900000005756515 

4870802 Estudos 
espeleológicos 
e Programa de 
Controle e 
monitoramento 
de vibrações 
em cavernas 

Marcus Paulo 
Alves de 
Oliveira 

Biólogo 

CRBio nº 
076840/04-D 

2019/10948 e 2013/04462 4516555 Estudos 
espeleológicos 

Rafaela Bastos 
Pereira 

Biólogo 2019/10951 5955135 Estudos 
espeleológicos 
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CRBio nº 
117476/04-D 

Silvia Helena 
Soares Torres 

Biólogo 

CRBio nº 
087471/04-D 

2013/04491 5566862 Estudos 
espeleológicos 

Thami Gomes 
da Silva 

Biólogo 

CRBio 
nº076841/04-D 

2013/04461 2903506 Estudos 
espeleológicos 

Lúcio Cadavel 
Bede 

Biólogo 

CRBio nº 
8692/04-D 

2018/09714 493416 EIA (art. 11 da 
Lei nº 
11.428/2006) 

Manuel 
Loureiro 
Gontijo 

Biólogo 

CRBio nº 
87328/04-D 

2019/06054 5096957 EIA/RIMA e 
PCA 

Gustavo 
Henrique Tetzl 
Rocha 

Engenheiro 

Metalúrgico e 

de Segurança 

do Trabalho 

CREA/MG 
75798 

14201900000005732240 566951 EIA/RIMA 
(inventário de 
emissões 
atmosféricas e 
dispersão de 
poluentes) 

Leandro 
Quadros 
Amorim 

Engenheiro 

Geólogo 

CREA/MG 
39072D 

14201900000005756012 

20210116145 

3159275 Estudos 
hidrogeológicos 
e programa de 
controle e 
monitoramento 
de vibrações 
em cavernas 
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1. Resumo 
Trata-se do Processo de Licenciamento Ambiental para análise de viabilidade e implantação do 
complexo minerário Serra do Taquaril (CMST), que inclui as atividades de Lavra a céu aberto - 
Minério de ferro, Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco e tratamento 
a úmido, Pilhas de rejeito/estéril - Minério de ferro e estradas internas para circulação de veículos 
e equipamentos, bacias de contenção de sedimentos e estruturas e prédios administrativos.  O 
processo foi instruído com os estudos EIA/RIMA, PCA, PUP, bem como as informações 
complementares solicitadas pela equipe técnica da SUPPRI, as quais foram respondidas em 
24/02/2022. Além das vistorias remota e presencial realizadas na área, foi realizada audiência 
pública em 28/10/2021.  

O processo foi dividido em duas fases, sendo que apenas a Fase 1 solicita a implantação, e 
possui uma vida útil de treze anos. A ADA do projeto corresponde a 101,24 ha, sendo que o 
pedido total de intervenção corresponde a 41,27ha de vegetação nativa relativos à Fase 1 do 
projeto. Será necessária a supressão de 41,27 ha de vegetação nativa no bioma Mata Atlântica, 
dos quais 5,98 ha estão em APP, que serão devidamente compensados. O processo está 
vinculado a quatro outorgas, sendo uma de canalização referente ao dreno de fundo, duas de 
barramento sem captação, referente às bacias de contenção de sedimentos, e uma de captação 
em poço subterrâneo.  

2. Introdução 
Este parecer único visa apresentar argumentos para subsidiar o julgamento do pedido de Licença 
Ambiental Concomitante - LAC 2 (Licença Prévia - LP + Licença de Instalação – LI) junto ao 
COPAM. O Processo Administrativo para o Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril 
(CMST) foi protocolado no SLA pelo número 218/2020 formalizado em 20 de janeiro de 2020 
para concessão de Licença Prévia concomitante à Licença de Instalação (LP+LI) do Projeto 
CMST (Complexo Minerário Serra do Taquaril) para análise pela Superintendência de Projetos 
Prioritários. 

O projeto se trata de uma mineração dividida em 2 fases ao longo de 13 anos de operação. 
Ambas as fases estão sendo licenciadas para Licença Prévia conjuntamente no Processo 
218/2020 (SLA) mas somente a Fase 1 solicita a Licença de Instalação. As atividades objeto do 
licenciamento são de Grande Porte e Grande Potencial Poluidor, resultando em um 
empreendimento classe 6. A área, objeto do presente licenciamento, não possui 
empreendimentos no momento (exceto por uma captação de água em poços subterrâneos da 
Vale/COPASA, que será tratada em momento oportuno). Está localizada na Fazenda Ana da 
Cruz, na bacia do Rio São Francisco, sub-bacia do Rio das Velhas. 

Este Parecer Único pretende subsidiar a decisão da Câmara de Atividades Minerárias – CMI do 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. 

2.1 Contexto histórico   

O empreendimento CSMT, como originalmente concebido, foi inicialmente proposto nos 
municípios de Nova Lima e Raposos, contendo 3 fases distintas e com maior área de 
intervenção, além de diferenças significativas nos processos. O processo PA COPAM nº 
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04421/2013/001/2014 sofreu adequações e foi arquivado a pedido do próprio empreendedor em 
2019.  

Em 2020, o empreendedor formalizou novo processo através do SLA para análise pela SUPPRI, 
usando parte dos estudos já realizados para o processo anterior e readequando o projeto para 
as legislações vigentes. Os estudos necessários foram atualizados para o novo projeto 
previamente ou ao longo da análise realizada pela equipe técnica.   

Com relação ao enquadramento na modalidade de licenciamento ambiental, o processo foi 
reenquadrado por meio do Parecer Técnico n° 13/2019 (SLA), que utilizou o critério técnico de 
análise sinérgica e cumulativa da licença prévia de todo o complexo minerário apresentado com 
a proposta executiva da denominada Fase 1, para que o processo fosse reorientado para 
modalidade de LP+LI. Nesse caso, os estudos formalizados estariam em fase mais avançada 
com maiores informações inclusive para verificação da viabilidade do empreendimento 
considerando as sensibilidades locais. O empreendimento se encontra no Critério Locacional 
Peso 2, considerando que haverá supressão de vegetação em Área Prioritária para Conservação 
da Biodiversidade Especial.   

2.2 Caracterização do empreendimento 

O empreendimento em licenciamento se trata de lavra e beneficiamento de minério de ferro em 
reservas localizadas no município de Nova Lima. Está localizado em uma das variantes ao sul 
do eixo principal da Serra do Curral, conhecido como Serra do Taquaril. A área encontra-se 
outorgada pelos processos processo ANM nº 4.791/1961, que constitui em uma portaria de lavra, 
e os processos ANM 831.207/1985, 833.232/2003 e 831.142/2005, em fase de requerimento de 
lavra. 

Cabe aqui a ressalva de que parte do direito minerário se encontra em território do município de 
Belo Horizonte, mas NÃO a ADA do projeto.  

O empreendimento está dividido em 2 fases que serão implantas e operadas ao longo de 13 
anos. Serão lavrados e beneficiados aproximadamente 31 milhões de toneladas de minério de 
ferro, resultando em 24 milhões de toneladas de produtos, sendo granulados e finos na Fase 1 
e pellet feed e sínter feed na Fase 2: 

• Fase 1: lavra e beneficiamento de 2,34 Mt de minério de ferro, gerando como produto 0,62 Mt 

de granulado e 1,73 Mt de finos, ao longo de 4 anos, numa escala de produção de 1 Mtpa; 

• Fase 2: lavra e beneficiamento de 28 Mt de minério na Fase 2, gerando 10,2 Mt de sinter feed 
e 11,0 Mt de pellet feed ao longo de 9 anos, numa escala de produção de 3 Mtpa. 

Localização e acessos 

O projeto está integralmente localizado no município de Nova Lima, MG, nas proximidades da 
divisa com Belo Horizonte e Sabará. A maior parte do projeto está na Fazenda Ana da Cruz, 
imóvel de um dos acionistas da TAMISA.  

A propriedade Fazenda Ana da Cruz compreende 1.227,4537ha, conforme o CAR MG-3144805-
3BB9F81085BE4B918C817FFBEEA9DFCF, de 16/12/2014 apresentado. Existem as seguintes 
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áreas de servidão na propriedade: as faixas de servidão das linhas de transmissão (LTs) das 
linhas de distribuição (LDs) da CEMIG, a faixa de domínio da rodovia MG-437, bem como a faixa 
de domínio da COPASA/MG, relativa à Adutora (de água) do Taquaril. Não há conflitos com 
essas áreas de servidão e de domínio existentes.  

O acesso é feito pela antiga estrada Belo Horizonte – Nova Lima, no bairro Taquaril. Existe ainda 
o acesso a partir de Sabará, pela BR-262 acessa-se a MG-437, sentido Nova Lima, pela ponte 
sobre o rio das Velhas e percorrem-se 6,5 km até a área do Projeto CMST. O terceiro acesso 
possível é por Nova Lima, por meio da MG-030, toma-se o sentido centro no trevo de Raposos 
e Rio Acima, atravessa-se toda a área urbana seguindo pela avenida José Bernardo de Barros. 
Ao final desta segue-se pela MG-437, sentido Sabará, percorrendo-se 10 km até a área do 
Projeto CMST.  

 

FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO ÀS VIAS DE ACESSO. FONTE: EIA 

O escoamento da produção será tratado em item específico subsequente.  

Desenvolvimento do projeto e fases 

Como já mencionado, o projeto está dividido em 2 fases distribuídas ao longo de 13 anos.  
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TABELA 1 CRONOGRAMA DOS PROJETOS POR FASES DE DESENVOLVIMENTO 

Fases 
Anos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Implantação Fase 1               
Operação Fase 1               
Implantação Fase 2               
Operação Fase 2               

 

As reservas lavráveis do projeto estão estimadas em: 

TABELA 2: RESERVAS LAVRÁVEIS POR FASES. 

Fase Cava 
Minério Estoque Estéril 

Hematita, canga e 
itabirito rico Mt (%Fe) 

Itabirito Mt 
(%Fe) 

Total Mt 
(%Fe) 

Itabirito Mt 
(%Fe) 

Mt 

Fase 
1 

Cava 
Norte 

2,34 (60,08) - 
2,34 

(60,08) 
- 1,74 

Fase 
2 

Cava 
Oeste 

16,15 (58,18) 2,54 (42,10) 
18,70 

(55,99) 
2,59 (31,69) 1,40 

Cava 
Central 

4,69 (52,20) 4,85 (41,43) 
9,54 

(46,72) 
0,71 (34,93) 0,37 

Subtotal 20,84 (56,83) 7,39 (41,66) 
28,23  

(52,86) 
3,30 (32,39) 1,77 

Total 23,18 (57,16) 7,39 (41,66) 
30,58 

(53,41) 
3,30 (32,39) 3,51 

 

A previsão de geração de produtos é de: 

TABELA 3: PREVISÃO DE GERAÇÃO DE PRODUTOS POR FASES. 

Ano Fase 1 Fase 2 Total 
Granulado (Mt) Finos (Mt) Sinter feed (Mt) Pellet feed (Mt) 

1 0,06 0,16   0,21 
2 0,17 0,48   0,66 
3 0,26 0,74   1,00 
4 0,12 0,35   0,47 
5   0,44 0,47 0,92 
6   0,88 0,95 1,83 
7   1,45 1,56 3,00 
8   1,45 1,56 3,00 
9   1,45 1,56 3,00 
10   1,45 1,56 3,00 
11   1,45 1,56 3,00 
12   1,28 1,37 2,65 
13   0,38 0,41 0,78 
Total 0,62 1,73 10,22 10,98 23,55 

 



Num. 9543045168 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 8 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

Fase 1 

Na Fase 1, será lavrado o minério hematítico com beneficiamento a seco, gerando granulados e 
finos como produtos. A implantação será feita em 6 meses e a operação por 4 anos, com escala 
de produção de 1Mtpa, em plena produção. 

Será realizada na poligonal do processo ANM nº 4.791/1961, que já possui concessão de lavra, 
outorgada pela Portaria de Lavra nº 72.622/1973. Esta fase está em licenciamento concomitante, 
prévia e de instalação. A operação se dará integralmente no interior da propriedade Fazenda 
Ana da Cruz e as estruturas e suas respectivas áreas ocupadas são: 

TABELA 4: ÁREA OCUPADA POR ESTRUTURA. 

Estruturas Fase 1 Área (ha) 
Acessos 19,70 
Bacia de Contenção de Sedimentos – BS-1 0,94 
Bacia de Contenção de Sedimentos – BS-2 0,60 
Bacia de Contenção de Sedimentos – BS-3 0,34 
Bacia de Contenção de Sedimentos – BS-4 0,32 
Cava Norte 7,30 
Estruturas administrativas 0,88 
Minério Rolado 1,08 
Pilha de Estéril – PDE-1 4,44 
Instalação de Tratamento de Minério – ITM1 6,89 
Posto de Combustível 0,29 
Total 42,78 
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FIGURA 2: LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FASE 1. FONTE: EIA 

Lavra: 

Na Fase 1 serão lavrados minérios hematíticos na Cava Norte, bem como os blocos rolados de 
hematita que ocupam os talvegues secos das cabeceiras do córrego da Fazenda. Os parâmetros 
geotécnicos da cava final são verificados na tabela. A relação de estéril/minério da cava é de 
0,74. 

 

FIGURA 3: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS CAVA NORTE, REVISADO. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

O sequenciamento de lavra previsto para os quatro anos de operação pode ser verificado na 
tabela (em quilotoneladas por ano): 
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TABELA 5: ESTIMATIVA DE MATERIAL GERADO POR ANO. 

Ano 1 2 3 4 Total 
Minério 211 656 1002 474 2.344 
Estéril 696 522 348 174 1.739 
Mov. Total 906 1.178 1.350 648 4.082 
REM 3,30 0,79 0,35 0,37 0,74 

 

Para o transporte de massas foi dimensionada uma frota de caminhões convencionais 
rodoviários de 27 toneladas. A escavação será com uso de duas escavadeiras do porte da CAT 
365 (caçamba de 2,31m3). A operação será de três turnos de 8 horas cada, totalizando 24 hrs/dia.  

O acesso à Cava Norte será feito por estrada interna ao empreendimento, não sendo previsto 
acesso a partir da área ocupada pela Empabra-Corumi. Uma vez construído o acesso, a 
operação de lavra será desenvolvida em bancadas descendentes, até se chegar à cava final. Em 
resposta a informação complementar, o projeto da Cava Norte foi revisado de forma a aumentar 
a segurança operacional da mesma, reduzindo a inclinação dos ângulos de talude localizados 
sobre o filito, que ocorre junto à divisa municipal de Belo Horizonte, e dessa forma, garantir que 
a mesma não exerça efeito sobre o rebaixamento da divisa dos municípios.  

 

FIGURA 4: CAVA NORTE MODELO FINAL. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 
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Conforme mencionado nas informações complementares, a Cava Norte apresenta taludes 
estáveis, com fatores de segurança entre 1,46 e 1,87 (sendo 1,30 o mínimo exigido). Além da 
melhoria das condições de estabilidade com a redução de ângulos de talude, a revisão do projeto 
da Cava Norte, conta com as bordas do lado norte mais distantes da divisa de municípios e um 
aumento em 10 metros da cota do fundo da Cava, que passou a ser 1100 m. A revisão resultou 
em uma redução de 8% no volume de minério e 54% no volume de estéril.  

Beneficiamento 

O beneficiamento da Fase 1 se dará na ITM1, planta com britagem primária e secundária e 
peneiramento, operando a umidade natural (sem adição de água no circuito), gerando finos e 
granulados.  

O minério será transportado por caminhão da mina para o silo, e em seguida passa por uma 
grelha, e em sequência pelo britador de mandíbulas e para uma correia transportadora e em 
seguida por uma sequência de peneiras que divide o material em três grupos, pilha de finos, 
pilha de granulado e o material de maior granulometria passa por um britador cônico. No total 
serão geradas cerca de 600 mil toneladas de granulado e 1,7 milhão de tonelada de finos.  

O fluxograma do processo pode ser verificado a seguir: 

 

FIGURA 5: FLUXOGRAMA DA FASE 1 FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, SLA 
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Disposição de Estéril 

A pilha PDE-1 foi desenvolvida para receber o estéril oriundo das cavas Norte, Central e Oeste, 
com capacidade volumétrica de 3.772.823 m³ até a elevação 1.128,0 m. Na primeira fase do 
projeto, irá ocupar o volume útil de 573.165 m³ na elevação 1.040,0 m, com altura máxima de 70 
metros, e receberá apenas estéril proveniente da cava Norte. 

Estará localizada na bacia do córrego do Cubango, sobre unidades geomorfológicas 
consideradas como zonas aquíferas pobres, aquíferas e não aquíferas. A pilha estará localizada 
sobre duas nascentes, N02 e N03, a sua implantação deverá estar associada a instalação de um 
dreno de fundo para a captação da água dessas surgências e descarga no pé da pilha, a 
montante da bacia de contenção de sedimentos. A PDE-1 terá um volume disponível de 4,31 
Mm³, e onde serão depositados estéril e rejeito seco (durante a fase 2).  

A pilha apresenta talude entre bancadas de 1,5H: 1,0V com 10,0 m de altura e bermas de 6,0 m 
de largura. O acesso operacional na face da estrutura tem 6,0 m de largura e rampa máxima de 
10%.  

 

FIGURA 6: ARRANJO GERAL DA PDE-1 FASE 1. FONTE: PROJETO DA PILHA DE ESTÉRIL 1 –SSX. 

Para a análise de estabilidade foi utilizado o método de Morgenstern e Price e o software Slide, 
e foram considerados dois cenários, sendo o primeiro de percolação de água sendo captada pela 
drenagem interna e o segundo considera uma falha no controle de percolação um aumento na 
linha freática. Considerou-se ainda uma análise pseudo-estática considerando carregamentos 
sísmicos através da inclusão de forças de inércia adicionais. De acordo com os resultados 
obtidos verificou-se que os fatores de segurança obtidos são superiores aos preconizados na 
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norma “NBR 13029/2017 – Elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril em 
pilha”. 

 Em relação ao monitoramento, está prevista a implantação de sete piezômetros, seis marcos 
superficiais e cinco inclinômetros cuja localização foi descrita no projeto executivo apresentado. 
A instrumentação deverá começar a operar a partir do lançamento de estéril na pilha.  

Para calcular o sistema de drenagem foram realizados estudos hidrológicos, que estudaram as 
chuvas intensas da região para se obter as vazões de projeto e dimensionar o sistema de 
drenagem superficial. Os canais periféricos foram dimensionados para uma vazão de projeto de 
500 anos, enquanto as valetas de bermas e canaletas provisórias para uma vazão 
correspondente a 100 anos de período de retorno, em atendimento às recomendações da NBR 
13.029/2017. Ainda, durante eventos chuvosos críticos, deverá ser implantada, em todas as 
bancadas, leira de proteção de 0,50 m na crista dos taludes da pilha com o intuito de aumentar 
o nível de segurança da estrutura, direcionando os escoamentos de forma a evitar fuga e 
ocorrência de processos erosivos na face dos taludes.   

Já para a drenagem interna, ela será constituída por colchão drenante, com a finalidade de 
coletar as contribuições provenientes do fluxo de águas no interior da pilha, evitando a saturação 
e consequente desestabilização do maciço de estéril. Os drenos de fundo terão seção trapezoidal 
com inclinação dos taludes de 1,0V:1,5H, e serão ramificados em D1, D2, D3 e D4 para abranger 
toda a área. Todo o fluxo deverá ser direcionado para a caixa de medição de vazão e Bacia de 
sedimentação. O dimensionamento do dreno de fundo foi analisado pelo IGAM para concessão 
da outorga. 

Bacias de Contenção de Sedimentos 

Para a retenção de sedimentos está prevista a implantação de bacias de sedimentação, 
denominadas BS-1, BS-2, BS-3 e BS-4 situadas respectivamente em cursos d’água do córrego 

Cubango, ou André Gomes (BS-1 e BS-2) e em talvegues secos nas cabeceiras do córrego 
Triângulo (BS-3) e córrego da Fazenda (BS-4). 

As bacias BS-1 e BS-2 serão construídas sobre curso d’água, e o maciço será em enrocamento 

compactado com núcleo transicionado e as bacias BS-3 e BS-4 serão construídas em terreno 
seco e terão o maciço construído em solo compactado. As bacias BS-1 e BS-2 são passíveis de 
outorga, por caracterizarem barramento de curso d’água sem captação e são objeto dos 

processos 1678/2020 e 1679/2020. Destaca-se que as estruturas serão escavadas e possuem 
o maciço do barramento com altura inferior a 10 metros, e por isso não são enquadrados como 
barragens pela Lei 23.291/2019.  

As características e geometrias das bacias BS-1, BS-2, BS-3 e BS-4 podem ser verificadas nas 
tabelas a seguir, respectivamente: 
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Segundo informados nas informações complementares, as estruturas terão capacidade para 
atender a demanda e deverão ser esvaziadas a cada 3 meses para a BS-1, 5 meses para a BS-
2 e a BS-4 e 19 meses para a BS-3. O material sólido resultante da limpeza das bacias deverá 
ser adequadamente disposto.  

Segundo apresentado nos estudos, as estruturas não são capazes de impactar 
significativamente a disponibilidade hídrica na cabeceira do córrego Cubango, Triangulo e da 
Fazenda. Durante as obras, os córregos deverão ser canalizados a montante e lançados a 
jusante para mitigar o impacto relacionado ao aumento da turbidez, uma vez que as obras, feitas 
no período de estiagem, serão realizadas em terreno seco. 
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Posto de Combustível 

O Sistema Aéreo de Abastecimento de Combustível será dotado de dois tanques de 30m³, 
totalizando 60 m³ de armazenamento de combustível tipo diesel para atender a frota local durante 
as duas fases do projeto. Os tanques serão apoiados sob berços e instalados dentro de diques 
de contenção individuais revestidos de material não combustível e impermeável. O sistema de 
tratamento de efluentes é composto por um sistema separador de água e óleo (Caixa SAO) e 
sistema para acúmulo de efluentes tratados, que deverá ser recolhido por empresa 
especializada.  

Abastecimento de Água 

O consumo de água da Fase 1 do Projeto CMST foi estimado em 36 m³/h. Para atender a 
essa demanda, o empreendedor deverá usar um poço subterrâneo para realizar a captação. 
O poço a ser utilizado é de propriedade da empresa Cowan, que através de um contrato de 
cessão, concede o uso da água para a Taquaril. Questionado se esse poço poderia influenciar 
a disponibilidade de água nos poços já existentes, o mesmo informou que foram realizados 
testes de bombeamento que indicaram que o cone não influencia o cone de outros poços. 

O tratamento da água potável será feito em uma ETA localizada próximo à Planta de 
Beneficiamento. Segundo informado, a ETA terá capacidade de 1,5 m³/h, sendo a estimativa 
de demanda igual a 1,13 m³/h. A água será bombeada do poço para o reservatório de 
alimentação da ETA por uma adutora com recalque que seguirá as vias existentes e que serão 
construídas na Fase 1 do projeto.  

 

Fase 2 

A Fase 2 pretende ser implantada durante a operação da Fase 1. Está em licenciamento neste 
momento somente a Licença Prévia.  

As estruturas que compõem a Fase 2 assim como suas respectivas áreas ocupadas são 
verificadas a seguir: 
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FIGURA 7: ÁREA OCUPADA POR ESTRUTURA POR FASE. 

Lavra: 

Haverá nesta fase a abertura de duas novas cavas a céu aberto: Cava Oeste e Cava Central, 
em que serão lavrados cerca de 28 milhões de toneladas de minério ao longo de nove anos.  

Na Fase 2 será lavrado o itabirito friável rico, com beneficiamento a úmido, gerando sínter feed 
e pallet feed como produtos, e o rejeito será filtrado e empilhado. A implantação será feita em 
dois anos, com previsão de operação durante nove anos. 

A lavra será realizada nas Cavas Oeste e Cava Central, além de eventual remanescente de 
minério na Cava Norte, em uma escala de 4 Mtpa de ROM, sendo que a escala de produção 
esperada é de 3 milhões de toneladas por ano em plena produção. A lavra ocorrerá nas cavas 
Oeste e Central simultaneamente, e é esperado que a cava Norte esteja exaurida no momento 
da operação das demais. 

O método de lavra a ser utilizado será o tradicional de cava a céu aberto, em bancadas 
descendentes. Após a abertura da cava a lavra deverá prosseguir as operações com perfuração 
e desmonte com explosivos. Os parâmetros utilizados para a operação das cavas finais são: 

Parâmetro Valor 
Altura do banco 6m 
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Berma 6m 
Rampa Largura 10m 

Inclinação 10% 
Praça mínima 25m 

 

A Fase 2 do CMST terá como produtos o Sinter feed e o Pellet Feed, resultantes da extração e 
beneficiamento das seguintes tipologias: canga, itabirito friável rico (Fe>45%) e uma parcela de 
itabiritos friáveis e semicompactos (Fe entre 38% e 45%). O itabirito semicompacto e compacto 
de baixo teor será disposto de forma controlada em pilhas situadas no interior das próprias cavas. 

O sequenciamento de lavra previsto para a Fase 2 pode ser verificado na tabela que segue: 

Tipo Cava 5 6 7 8 9 10 11 12 13 total 
Minério Oeste - 1860 2722 2748 2679 2817 2950 1971 - 18695 

Central 291 581 1278 1252 1303 1183 1050 1556 1045 9539 

Total 1221 2441 4000 4000 4000 4000 4000 3527 1045 28234 

Estoque Oeste - - - 77 53 24 1417 1019 - 2590 

Central - 14 27 10 13 24 111 238 272 713 

Total - 14 27 87 71 47 1528 1257 272 3303 

Estéril Oeste 19 38 111 173 188 431 237 203 - 1400 

Central 3 6 22 60 93 57 62 26 36 365 

Total 22 44 133 234 281 488 299 229 36 1765 

 

Observa-se um aumento significativo do minério estocado nos últimos três anos de operação, o 
que permite que sejam implantadas pilhas de estoque dentro das cavas exauridas.  

Em resposta a informação complementar, o empreendedor informou que o material definido 
como estoque é constituído com itabiritos com baixo teor de ferro cujo beneficiamento não geraria 
produtos comercializável, e portanto, se enquadra como estéril.  

Beneficiamento 

A Fase 2 contará com a ITM2, a úmido, e ocupará uma área de 11,75ha. A ITM 1 será mantida 
para beneficiar eventuais minérios hematíticos que venham a ser obtidos. A nova ITM foi 
conceituada para processar 4,0 Mtpa de minério de ferro, e contará com os processos de 
cominuição (britagem e moagem), classificação (peneiramento e ciclonagem) e concentração 
por jigagem, concentração por espirais e concentração magnética. O concentrado irá compor o 
produto pellet feed e os rejeitos gerados serão filtrados e empilhados.  

Neste cenário, a vazão de água nova necessária para a operação da planta de beneficiamento 
será da ordem de 195 m³/h. 
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FIGURA 8: FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO DA FASE 2 FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, SLA 

Sistema de Desaguamento de Rejeito 

A metodologia a ser utilizada para o desaguamento do rejeito é a filtragem com o emprego de 
filtro prensa horizontal, constituído por um conjunto de placas revestidas por tecido e perfuradas 
montadas em paralelo no sentido vertical sobre um suporte. A polpa de rejeito é injetada a alta 
pressão pelos furos das placas. As placas são pressionadas, formando uma torta de rejeito no 
interior das mesmas e o efluente líquido é recolhido no suporte. O sistema conta ainda com uma 
etapa anterior, que é o espessador, com o objetivo de aumentar a concentração do rejeito e 
otimizar o processo de filtragem. Serão utilizados neste circuito dois filtros prensa, modelo 
FB/1200 - 60, contendo 60 placas com dimensões de1200 x1200 mm, o que confere uma 
capacidade de processamento da ordem de 60 t/h/filtro. A “torta” possui um teor de umidade que 

permite o transporte por caminhão ou correia transportadora, e permite também o seu 
empilhamento e compactação.  

A filtragem irá recuperar 123,10 m³/h de água contida na polpa de rejeito, que será encaminhada 
para reservatórios de água de processo e reaproveitada na planta de beneficiamento. Segundo 
informado, a taxa de recirculação de água no processo será da ordem de 94%. 

O fluxograma do processo de desaguamento pode ser verificado na figura que segue: 
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FIGURA 9: FLUXOGRAMA DE FILTRAGEM. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

Disposição de Estéril e Rejeito Seco 

O estéril e o rejeito serão dispostos conjuntamente em pilhas, PDE1 e PDE2.  

Tipo / Local 
Origem Destino (Mm3) 

Total (Mm3) 
Mt Mm3 PDE1 PDE2 

Estéril Cava Norte 1,74 0,83 0,83 - 0,83 
Estéril Cava Oeste 1,40 0,67 0,67 - 0,67 
Estéril Cava Central 0,37 0,17 0,17 - 0,17 
Rejeito ITM2 7,03 3,52 2,64 0,88 3,52 
Total 10,54 5,18 4,31 0,88 5,18 
Volume disponível   4,31 2,81 7,04 
Utilização (%)   100 31,2 73,6 

 

A PDE 1 se destina a disposição compartilhada de estéril e rejeito, enquanto a PDE 2 será 
destinada à disposição de rejeito somente.  

A PDE2 será instalada sobre a Cava Norte durante a Fase 2, e foi apresentado nas informações 
complementares um projeto conceitual com o descritivo do sistema de drenagem e 
características geométricas. 



Num. 9543045168 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 20 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

 

FIGURA 10: PERFIL PDE2. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

Geometria da PDE2 
Inclinação da Rampa 10 a máx 12% 
Largura da Rampa 7m 
Altura do Talude 10m 

Largura da Berma 7m 
Ângulo de face 30° 
Ângulo Geral 20º 

 

O sistema de drenagem é composto por bermas e canaletas de drenagem para conduzir o 
escoamento superficial para bacias de sedimentação. Como sistemas de controle foi sugerida a 
construção de um dique de contenção de sedimentos e dois sumps a jusante da pilha. Deverá 
ser realizado o monitoramento geotécnico da estrutura com piezômetros, indicadores de nível 
d’água e medidores de recalque, e o monitoramento do efluente.  

No âmbito da LI o empreendedor deverá apresentar o projeto executivo da pilha, com estudos 
geotécnicos de estabilidade e atendimento aos fatores de segurança preconizados pelas normas 
técnicas (NBR nº13029 da ABNT). 

Suprimento de Energia 

O projeto de suprimento de energia da Fase 2 que prevê Linha de Transmissão deverá ser 
detalhado na etapa de instalação, junto ao projeto executivo. Será necessário construir uma 
subestação de alta tensão, conectada na rede de distribuição da CEMIG. Neste caso, por ser 
uma conexão de alta tensão, provavelmente o ponto de ligação será na própria SE Taquaril da 
CEMIG, em 138 kV, o que faria com que a Linha de Transmissão ficasse menor que 4km. Essa 
atividade não é passível de licenciamento ambiental pelos parâmetros da Deliberação Normativa 
217/2017, motivo pelo qual foi retirada da listagem de atividades inicial do processo. O impacto 
associado a atividade foi considerado irrelevante, uma vez que a extensão prevista é curta, e 
não há previsão de supressão de vegetação já que o terreno a ser utilizado é antropizado, 
conforme informações complementares do processo.  

Abastecimento de Água 
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Para a implantação da Fase 2, será necessário um caminhão pipa adicional (capacidade de 15 
m³ /h), para atender as obras de terraplenagem. Estima-se que a água disponível para consumo 
humano da Fase 1 será suficiente para atender também ao pessoal alocado na obra de 
implantação da Fase 2. 

Para complementar o suprimento de água do Projeto CMST durante a Fase 2, em que se espera 
um consumo de água da ordem de 250 m³/h, pretende-se implantar uma bateria de quatro poços 
tubulares profundos. Todos os poços estão programados para 300 (trezentos) metros de 
profundidade, sendo perfurados em 17,5” (444,5mm) e revestidos em 10” (254mm). O 

empreendedor deverá formalizar o pedido de outorga para esses poços no âmbito da LI da Fase 
2 do projeto, e deverá garantir que esses poços não tenham influência em outros poços da 
região.   

 

Acessos internos 

Para a fase 2 os acessos das cavas Oeste e Central à via de ligação entre mina e planta, 
construída previamente na Fase 1, serão construídos com gradiente máximo de 10%, largura de 
até 25 metros e ângulo de face de taludes de corte e aterro de 67º. O acesso à Cava Oeste foi 
projetado em pista dupla, com faixas de rolamento em cada direção separadas de forma a 
contemplar duas vias, cada uma com passagem para dois caminhões e separadas entre si por 
uma leira. Já o acesso à cava Central será por pista simples de mão dupla. 

Escoamento da produção 

O escoamento da produção se dará através de caminhões rodoviários com destino à rodovia 
MGT-262, em Sabará, a partir de onde os caminhões poderão utilizar de inúmeras rodovias já 
instaladas para alcançar os consumidores finais. Este acesso não está sendo licenciado neste 
projeto e os impactos relativos ao escoamento da produção foram analisados pela equipe técnica 
somente nos aspectos relacionados ao empreendimento em licenciamento.  

Para o acesso à rodovia MGT-262, pretende-se utilizar as estruturas abandonadas da antiga 
Ferrovia do Aço, projeto realizado pelo Governo Federal na década de 1970. As estruturas são 
constituídas por dois túneis (túneis 1 e 2), pilares de uma ponte inacabada sobre o rio Arrudas e 
uma área terraplenada com cerca de 4 quilômetros de comprimento e cem metros de largura em 
média. Esse novo acesso será licenciado em momento oportuno junto ao município de Sabará. 

2.2.1 Avaliação de alternativas locacionais e tecnológicas 
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Conforme estabelecido pela Resolução CONAMA 01/86, os empreendimentos de significativo 
potencial de impactos ambientais, de natureza adversa, principalmente os empreendimentos 
minerários, devem considerar no processo de licenciamento ambiental, fase de Licenciamento 
Prévio (LP), a avaliação de alternativas locacionais e tecnológicas, sob os aspectos ambientais, 
técnicos e econômicos.  

A lavra em si possui rigidez locacional, pela localização do depósito mineral. A alternativa 
tecnológica escolhida pelo empreendedor foi a mina a céu aberto em cava, com 
desenvolvimento em bancadas, conforme características da mineralização e com uso de 
caminhões para o transporte do minério lavrado.  

As demais estruturas, contudo, não possuem rigidez locacional e há diferentes opções 
tecnológicas possíveis. Elas serão discutidas a seguir: 

Disposição de estéril e rejeito 

Em termos tecnológicos, a principal discussão se dá pela disposição de estéreis e rejeitos.  

• Alternativa A: Co-disposição do estéril e do rejeito 

Essa alternativa foi avaliada pela TAMIN Engenheiros Associados (2016), com a filtragem de 
rejeitos e disposição da torta produzida em pilhas. É uma alternativa à disposição tradicional em 
barragens com polpa diluída. A polpa é adensada e filtrada (em filtros industriais) e a torta 
produzida é disposta em pilhas, em co-disposição com o estéril da mina. O transporte é feito por 
caminhões e o empilhamento por tratores.  

Essa alternativa também reduz a área necessária para disposição, com menor impacto 
ambiental. É uma opção aplicável ao projeto, bem como possibilidade de co-disposição pelo 
rejeito gerado durante a vida útil do empreendimento. 

A geração de rejeitos é exclusiva da Fase 2 do projeto CMST, quando o beneficiamento se dará 
por via úmida. Durante a Fase 1, não será gerado rejeito.  

• Alternativa B: Disposição em separado do estéril em pilhas e do rejeito na forma de polpa 
em barragem convencional 

Essa alternativa há a disposição em separado dos materiais estéreis em pilhas e do rejeito em 
forma de polpa na barragem convencional, com instalação de um maciço de terra e disposição 
direta da polpa no talvegue. Os materiais estéreis serão dispostos em pilhas convencionais. É 
uma opção viável em termos construtivos e volumétricos, mas os riscos recentemente 
associados a barragens e as restrições advindas da Lei Estadual nº 23.291/2019 poderiam 
dificultar a opção.  

• Alternativa C: Co-disposição do estéril e do rejeito em cavas a serem exauridas no 
Projeto CMST 

Esta solução pretende usar a primeira cava em atividade, a cava norte, que deverá estar 
exaurida quando a fase 2 iniciar, para disposição de estéril. É uma alternativa vantajosa com a 
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co-disposição de estéril e rejeito, por reduzir a necessidade de intervenções em novas áreas e 
por colaborar com o PRAD da cava.  

O estudo de alternativas tecnológicas indicou que a melhor alternativa é a co-disposição de 
estéril e rejeito em pilhas, em ambas as fases, complementada por disposição na cava exaurida, 
na Fase 2.  

Pilha de estéril e rejeito 

Para a instalação da pilha de co-disposição de estéril e rejeito, foram avaliadas três geometrias 
e locais possíveis (A1, A2 e A3), e as combinações dessas alternativas para atingir o volume de 
aproximadamente 5Mm3. 

• Alternativa 1 (Pilhas A1 e A2) 

A alternativa 1 seria a construção das duas pilhas de estéril e rejeito, integralmente na Fazenda 
Ana da Cruz e no município de Nova Lima.  

Pilha de estéril e rejeito Volume do aterro (Mm3) Área (ha) 
A1 0,83 5,05 
A2 4,31 14,11 
Total 5,14 19,16 

 

• Alternativa 2 (Pilhas A2 e A3) 

A segunda alternativa seriam as pilhas A2 e A3, também no município de Nova Lima e na 
Fazenda Ana da Cruz. A pilha A2 está localizada nas cabeceiras do córrego Cubango e a pilha 
A3 preencherá a cava Norte do Projeto da Fase 1, quando da exaustão do recurso na cava.  

Pilha de estéril e rejeito Volume do aterro (Mm3) Área (ha) 
A2 4,31 14,11 
A3 2,81 0,76 
Total 7,12 14,87 

 

Alternativa 3 (Pilhas A1, A2 e A3) 

A 3ª alternativa seria a construção de 3 pilhas de estéril, todas no município de Nova Lima e na 
Fazenda Ana da Cruz.  

Pilha de estéril e rejeito Volume do aterro (Mm3) Área (ha) 
A1 0,83 5,05 
A2 4,31 14,11 
A3 2,81 0,76 
Total 7,95 19,92 

 

Essas seriam as configurações com volume suficiente para atender à demanda do Projeto 
CMST. Pela análise multicritério realizada, com critérios físicos, bióticos e 
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socioeconômicos/construtivos, temos que a proposta 2 é a que apresentou menor potencial de 
perdas ambientais com sua implantação.  

Instalação de Tratamento de Minério (ITM) 

Para ambas as fases do projeto, será necessária a Instalação de Tratamento de Minério (ITM). 
Na Fase 1 será uma planta de beneficiamento a seco, dimensionada para ocupar 
aproximadamente 7ha. Na Fase 2 será necessária uma planta de beneficiamento a úmido, 
dimensionada para ocupar uma área de 12ha.  

Alternativa Estrutura Área (ha) 
Alternativa 1 A3 19,81 
Alternativa 2 A4 19,53 
Alternativa 3 A5 18,81 
Alternativa 4 A1 e A2 18,64 

 

Pela análise multicritério, tem-se que a alternativa 4 foi a que apresentou menor potencial de 
perdas ambientais, com pequena vantagem em relação à alternativa 2. 

Acessos lavra – ITM – Pilhas 

As 3 cavas, Norte, Oeste e Central, estão distribuídas no raio de maior abrangência. Para o 
acesso às cavas com a ITM e as pilhas, foram avaliadas as seguintes alternativas: 

 

FIGURA 11: ALTERNATIVAS LOCACIONAIS. FONTE: EIA. 
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Pela análise multicritério, todas ficaram muito próximas, demonstrando o mesmo potencial de 
perdas ambientais 

2.2.2 Relação do projeto com infraestruturas existentes 

Na área de implantação do projeto existem estruturas de terceiros que necessitam avaliação.  

Adutora do Sistema Rio das Velhas – COPASA 

A adutora cruza dois vales no âmbito do Projeto CMST: o vale do córrego Cubango e o vale do 
córrego da Fazenda, ambos afluentes do córrego André Gomes que, por sua vez, é afluente da 
margem esquerda do rio das Velhas. Em síntese, o projeto não interfere com a operação da 
adutora.  

A adutora é responsável por levar água do Sistema Rio das Velhas a Belo Horizonte e Sabará.  

 

FIGURA 12 IMAGEM DA ADUTORA E DAS ESTRUTURAS DO PROJETO CMST. FONTE: EIA (PÁG. 176) 

Foi firmado um Termo de Compromisso entre o empreendedor e a COPASA, responsável pela 
gestão da adutora, no qual se estabelecem as medidas de controle a serem adotadas pela 
empresa durante a instalação e operação da mina, de forma a não afetar a operação da adutora. 
O Termo de Compromisso foi apresentado no processo.  

Subestação Taquaril e Linhas de Transmissão – CEMIG 

Na área de influência do projeto está a Subestação Elétrica Taquaril, além de torres e linhas de 
transmissão de energia. Foi realizada uma análise das atividades que são compatíveis com as 
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áreas de servidão, seguindo as normas da CEMIG. Há poucos pontos de interface entre as 
estruturas da CEMIG e as estruturas do projeto CMST, restritos a travessias de linhas sobre 
instalações do projeto.  

Os estudos foram apresentados à CEMIG, que se manifestou pela não oposição ao 
empreendimento desde que as orientações sejam seguidas, e favorável à Fase 1 do projeto, com 
recomendações. Os estudos da Fase 2 serão submetidos à CEMIG previamente à Licença de 
Instalação.  

Estradas e tráfego viário 

Foi elaborado pela empresa um estudo de tráfego da nova ligação viária do projeto à MGT-262 
(SYSTRA). Este estudo contou com análise da demanda de tráfego que será atraída pela nova 
estrada, uma simulação do cenário e a análise do nível de serviço. O resultado indicou que o 
número de caminhões de minério corresponde a menos de 10% do número total de veículos que 
trafegarão pela nova estrada, de forma que novas intervenções nas rodovias não serão 
necessárias. 

Poços da Vale/COPASA para abastecimento de Sabará 

Há ainda na propriedade Ana da Cruz, poços de abastecimento de responsabilidade da 
Vale/COPASA. Esses poços se tratam do resultado do termo acordado com o Ministério Público 
de Minas Gerais, em que a Vale fica responsável por garantir o abastecimento contingencial de 
Sabará em caso de dano à ETA de Bela Fama. Para atender essa demanda, foi projetada uma 
bateria de poços tubulares profundos, sendo seis situados no interior da propriedade. A equipe 
técnica da SUPPRI questionou o empreendedor sobre possíveis relações destes poços com o 
empreendimento, que respondeu nas informações complementares que um dos poços, 
denominado LOC08, está localizado à 162 metros de distância do poço CW a ser utilizado pela 
Taquaril. Foi apresentado um relatório elaborado pela MDGEO em que se afirma que, após os 
ensaios de bombeamento e o monitoramento do nível d’água em ambos os poços não indicar 

nenhuma influência nos demais poços de captação, é possível afirmar que, apesar de estarem 
em uma distância inferior a 200,0m, os poços poderão ser explotados com regime máximo de 
bombeamento sem causar perda de vazão entre eles. Além disso, em relação aos demais poços 
esperados para a segunda fase do projeto CMST, foi informado que estarão localizados a 
distancias superiores a 500 metros dos poços da Vale, concluindo pela não interferência em 
quantidade e qualidade entre os poços do projeto e da Vale. 

3. Critérios Locacionais para Enquadramento na DN n°217/2017 

Os critérios locacionais que incidem sobre o enquadramento do empreendimento são: “Estará 
localizado em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na 
faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano 
de Manejo; excluídas as áreas urbanas”, “Estará localizado em Área de Proteção Ambiental 

(APA)”, “Estará localizado em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas”, “Estará 

localizado em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, 
conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio”, “empreendimento terá impacto real ou potencial 

sobre cavidades naturais subterrâneas que estejam localizadas em sua ADA ou no entorno de 
250 metros” e “Haverá supressão futura de vegetação nativa, exceto árvores isoladas”, 
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resultando em um Fator Locacional igual a 2. Tais fatores locacionais foram devidamente 
estudados e os resultados apresentados pelo empreendedor, conforme análise neste parecer. 

4. Áreas de estudo 

Os estudos diagnósticos foram propostos inicialmente para o projeto original, que foi arquivado. 
O projeto original, contudo, abrangia áreas maiores que as do projeto em análise, de forma que 
tratam de um diagnóstico mais amplo. No que coube, a equipe técnica solicitou detalhamento 
apenas para a ADA do projeto. As ADA/AID e AII não correspondem às áreas de estudo definidas 
para o diagnóstico do empreendimento, tendo sido reduzidas em relação àquele cenário. Os 
estudos foram feitos considerando, principalmente: 

Área de Estudo Local (AEL): compreende as áreas a serem ocupadas pelas estruturas do 
empreendimento (Área Diretamente Afetada - ADA), acrescida do seu entorno imediato. No 
contexto social e econômico, compreende o município no qual o empreendimento estará inserido 
e os municípios que estabelecerão vínculo direto com o empreendimento, além de comunidades 
próximas. No contexto físico e biótico possui forte correlação com as bacias hidrográficas onde 
se inserem as estruturas do empreendimento e com a cobertura vegetal existente; 

Área de Estudo Regional (AER): engloba a AEL e amplia esse espaço geográfico com o objetivo 
de compreender a dinâmica e a relação dos fatores ambientais em uma escala regional, 
possibilitando a determinação de sua representatividade e importância; 

A AEL, portanto, abrange uma área consideravelmente maior que a ADA e suas imediações, 
uma vez que o projeto em licenciamento é menor que o projeto originalmente concebido pelo 
empreendedor. Isso, no entanto, não prejudica em nada o diagnóstico apresentado.  

A AER varia conforme o campo de estudo. No caso do meio físico, considerou o rio das Velhas 
como eixo central dessa área e porções de terras com dimensões bastante próximas a leste e a 
oeste, chegando a 42 mil ha, delimitado pelas sub-bacias. No caso do meio biótico, seguiu-se 
também a bacia hidrográfica, mas incluindo a presença de vegetação nativa e as UCs. Dessa 
forma, o espaço compreende 72 mil ha, aproximadamente. No meio socioeconômico e cultural, 
a AER foi composta pelos municípios de Brumadinho, Rio Acima, Raposos, Caeté e parte do 
território do município de Belo Horizonte. 

Após o diagnóstico, definiram-se a AID e AII do projeto, conforme os impactos avaliados. A AID 
está integralmente contida na AEL, de forma que os diagnósticos foram suficientes para 
avaliação dos impactos.  

Meio Físico: os limites da AID do meio físico do Projeto CMST estão descritos pela organização 
da rede hidrográfica local e se estendem da cumeeira da serra do Curral, incluindo todas as sub-
bacias convergentes para sul-sudeste e interferidas pelo projeto até a confluência do córrego 
André Gomes com o rio das Velhas, que corresponde ao nível de base da AID e a confluência 
do córrego Criminoso com o córrego do Jambreiro; 
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Meio Biótico: a AID do meio biótico coincide praticamente com a AEL do meio biótico, ocupando 
uma área de 5.844,64 ha; 

Meio Socioeconômico: A AID considera os municípios de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima; 

 

5. Diagnóstico ambiental 

O diagnóstico ambiental foi baseado nas informações prestadas nos estudos ambientais, nos 
autos de fiscalização e relatórios de vistoria, nas vistorias remotas (RT situação) e nas 
informações complementares. Os dados primários usados para o diagnóstico do 
empreendimento foram coletados em sua maioria em um ambiente que não sofreu alterações 
por não terem sido desenvolvidas atividades na propriedade nos últimos dez anos. Além disso, 
esses dados revelam um cenário de background mais conservador, considerando o 
desenvolvimento urbano do entorno do empreendimento.  

5.1 Meio Físico 

Climatologia e Meteorologia 

Quanto às características gerais, o clima do Quadrilátero Ferrífero é classificado como Cwb, 
Subtropical, sofrendo influência da altitude e das fontes de umidade próximas. Para 
caracterização climática da região, foram utilizadas as Normais Climatológicas do INMET 
referentes à estação Belo Horizonte, (código INMET 83587). Os índices médios de 
pluviosidade chegam a mais de 300mm nos meses mais úmidos, com períodos de estiagem 
relativamente longos. Em relação à temperatura, há dois períodos distintos, com altas 
temperaturas na estação úmida e baixas na estação seca, com média anual próxima a 21º. A 
estação chuvosa ocorre de outubro a março, com os maiores índices de pluviosidade 
ocorrendo em dezembro, mês que apresenta um total médio superior a 350 mm, já a estação 
seca acontece entre abril e setembro, e os totais médios de precipitação são de 12 a 13 mm 
nos meses de junho, julho e agosto, com média de apenas dois dias chuvosos em cada um 
desses meses. Há períodos de baixa umidade relativa do ar, nas estações secas, devido a 
sistemas de alta pressão. 

Geologia 

Geomorfologicamente, o projeto está inserido no limite norte Quadrilátero Ferrífero, uma das 
macrounidades geomorfológicas do território brasileiro. Mais especificamente, na serra do 
Taquaril, toponímia da variação topográfica do eixo principal da serra do Curral, nos 
municípios de Nova Lima e Sabará. A Serra do Curral se estende por aproximadamente 100 
km como um dos mais proeminentes elementos da região do Quadrilátero Ferrífero. Sua 
cumeada se eleva por cerca de 450m acima das cotas médias adjacentes. Os rios Paraopeba 
e Velhas da Bacia do São Francisco atravessam em duas gargantas e promovem sua 
drenagem de sul para norte. Na área de estudo do projeto, o terreno se apresenta na faixa 
entre 800 e 1000m de altitude. O relevo é forte ondulado, resultado de um avançado processo 
de dissecação, típico do Quadrilátero Ferrífero, associado a canga, itabiritos, quartzíticos e 
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xistos. No contexto litoestratigráfico a área de estudo local está inserida nos Supergrupos Rio 
das Velhas, Minas e coberturas terciárias/quaternárias.  

O projeto está inserido na porção norte do Quadrilátero Ferrífero, no reverso de uma borda 
dessa unidade com a Depressão Belo Horizonte. São identificadas as unidades 
morfoestruturais da Crista Homoclinal da Serra do Curral e Vale Anticlinal do Rio das Velhas. 
Há ainda uma grande alteração antrópica, em particular a Mina de Águas Claras, da Vale, ao 
lado do empreendimento. 

Solos 

Na área do projeto, predominam cambissolos háplicos e neossolos litólicos. Grande parte da 
área afetada possui solos incipientes ou afloramentos rochosos, sem identificação de 
latossolos na área prevista para implantação. Os cambissolos se apresentam com horizonte 
B pouco profundo, texturas médias a argilosas na maior parte das vezes. Os neossolos são 
pouco desenvolvidos, nas formas litólicos e flúvicos. Os afloramentos de rocha são 
expressivos, particularmente nas coberturas de canga. A área de estudo apresenta limitações 
às atividades agrícolas, que incluem declividade, aptidão do solo, e a localização em área 
urbana consolidada, entretanto, pode-se esperar pequenas atividades de subsistência.  

Recursos Hídricos 

O empreendimento está inserido na bacia do rio das Velhas (UPGRH SF5), que integra a 
Bacia Hidrográfica do São Francisco. A Serra do Taquaril é uma região de nascentes de 
diversos córregos, entre eles o André Gomes, córrego da Fazenda e o córrego do Jambreiro. 
As sub-bacias mais afetadas são as sub-bacias do córrego André Gomes ou Cubango, na 
margem esquerda do rio das Velhas e do córrego do Jambreiro, na margem esquerda. 
Verifica-se que as cavas, pilhas e planta de beneficiamento de minério se situam quase que 
inteiramente na bacia do córrego André Gomes, com exceção de uma porção da Cava Oeste 
que adentra a bacia do córrego do Jambreiro. 
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FIGURA 13: ADA E AS BACIAS HIDROGRÁFICAS. FONTE: EIA. 

O córrego André Gomes (ou Cubango) possui nascentes na porção sudeste da Serra do 
Taquaril, ocupando uma área de 17,6 km2. Seu principal afluente é o córrego da Fazenda, 
com nascentes também na Serra do Taquaril, mas com orientação para nordeste, até sua 
confluência, próximo ao rio das Velhas. Foi informado nos estudos que a prefeitura de Nova 
Lima realiza a captação de aproximadamente 45 m³ de água por dia no Córrego André Gomes 
para a aspersão da rodovia MG-437 em trecho de terra. 

Uma pequena parte do projeto ocupa a sub-bacia do córrego do Jambreiro, com nascentes 
na Serra do Curral, na divisa entre Nova Lima e Belo Horizonte, que logo depois corre pela 
RPPN Mata do Jambreiro e prossegue em seu curso na direção sudeste, passando pela sede 
do município de Nova Lima até a confluência com o rio das Velhas. 

Segundo a caracterização fluviométrica apresentada, as vazões esperadas para o rio das 
Velhas na área do projeto são maiores que 23 m³/s em 80% do tempo, e 18 m³/s em 95% do 
tempo observado, sendo os maiores picos de vazão em janeiro, com média histórica igual a 
90 m³/s, enquanto em julho a setembro esse número decresce para 26 m³/s. 

Para a caracterização da bacia do Córrego André Gomes, foram identificados pontos de 
interesse da área. Segundo os estudos, no ponto H-01 foi identificada uma captação de 
aproximadamente 45m³ por dia pela prefeitura de Nova Lima para abastecimento de 
caminhões pipa para aspersão da rodovia MG-437. No ponto H-02 foi verificada outra 
captação de responsabilidade de terceiros para aspersão da rodovia. O ponto H-03 se refere 
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a estrutura de condução hidráulica sobre adutora da COPASA. Foram identificados ainda 
túneis abandonados da antiga Ferrovia do Aço, que se encontra abandonada.  

Segundo informado pelos estudos, em consulta ao IGAM não há usos outorgados no córrego 
Cubango imediatamente a jusante das estruturas PDE-1 e Cava Central. Há, entretanto, um 
ponto próximo a confluência do Cubango com o rio das Velhas para captação superficial. Há 
também três processos com cadastro efetivado nessa mesma drenagem. Na drenagem do 
córrego da Fazenda há um processo de outorga em análise, e no córrego do Triângulo, uma 
outorga para captação subterrânea.  

Monitoramento hidrológico: o empreendedor irá realizar o monitoramento hidrológico por meio 
das estações pluviométricas PLU-01, fluviométrica FLU-01 e os vertedores VT-01, VT-02 VT-
03 e VT-04, instalados em 2013 (VT-04 instalado em dezembro de 2018). 

 

FIGURA 14: LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO. EIA, 2019. 

 Foi informado que a estação fluviométrica e os vertedouros se encontram operantes com 
leituras bimestrais. 

Hidrogeologia 

A área de estudos localiza-se na borda norte do Quadrilátero Ferrífero, onde é observada uma 
grande variedade de litotipos que reflete na hidrogeologia da área que também apresenta 
diferentes capacidades de armazenamento e transmissão de água subterrânea. 
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A principal fonte de alimentação das águas subterrâneas da região de estudo é a precipitação 
pluviométrica. 

Foi realizado um inventário regional em que foram cadastradas 54 nascentes, sendo que duas 
dessas (N-02 e N-03) deverão ser suprimidas para a implantação da pilha PDE 1. As 
nascentes foram associadas aos aquíferos correspondentes com base em observações de 
campo e posicionamento. Na formação Cauê foram cadastradas onze nascentes, com 
destaque para N-11, N-12 e N-22, em termos de vazão, e no ponto N-22 a água é coletada 
para abastecimento humano a jusante. Na unidade aquífera Moeda foram cadastradas oito 
nascentes, com água de pH mais baixo e ligeiramente ácidas. As nascentes no geral possuem 
baixa vazão, e atendem o abastecimento doméstico de cinco pessoas. Na Formação 
Cercadinho/Sabará nove nascentes foram cadastradas, sendo que a N-40 está localizada em 
área urbanizada da Vila Cafezal e possui alta Condutividade Elétrica, explicada por possível 
lançamento de efluente na área. A surgência N-15 possui vazão de 0,2 L/s e é usada para 
abastecimento de aproximadamente 15 famílias.  

Nas proximidades da área de estudo foram cadastrados 37 poços de bombeamento, sendo 
oito equipados. Desses, três localizam-se nas proximidades dos escritórios da VALE na Mina 
de Águas Claras que atendem às instalações administrativas e ao sistema de controle de 
incêndio da serra do Curral; um no Parque das Mangabeiras; e quatro no bairro Taquaril, 
utilizados para irrigação, lazer e uso doméstico, referente aos empreendimentos Minas 
Country Club III, Centro Hípico/Granja Curumim, Hotel Taquaril e CCH. A localização e 
caracteristicas dos nove pontos ativos na área de estudo pode ser verificada na tabela a 
seguir, retirada das informações complementares. 

 

FIGURA 15: CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS TUBULARES IDENTIFICADOS NA ÁREA DE ESTUDO. FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES. 
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Segundo informado pelo empreendedor, os poços de terceiros estão em distâncias superiores 
a 500 metros dos poços previstos para serem implantados pela TAMISA, indicando a não 
interferência da bateria de poços a ser proposta para a Fase 2 do empreendimento, e os poços 
já existentes.  

Conforme já informado, além dos poços apresentados, insta ressaltar que, devido a um termo 
firmado entre a Vale e o Ministério Público de Minas Gerias, foram furados poços para garantir 
o abastecimento contingencial de Sabará em caso de dano à ETA de Bela Fama. Sobre estes 
poços, foram apresentadas informações complementares, dizendo não haver interferência 
entre eles e os poços de abastecimento do projeto CMST. Essas informações estão 
detalhadas em um relatório elaborado pela MDGEO.  

Na região do projeto foram instalados dois pizômetros que se encontram inseridos no Aquífero 
Cauê e são monitorados desde janeiro de 2014. A partir da análise dos resultados obtidos, 
observa-se um comportamento regular do nível d’água, sem apresentar grandes variações 
sazonais relacionadas à pluviometria anual, o que possivelmente revela um aquífero profundo. 
Observa-se também decaimento dos níveis no período de 2014 a 2017, e uma relativa 
estabilidade a partir do início de 2018, que correspondem a taxas de decaimento de 0,9 e 1,3 
metros por ano. Já no período de fevereiro de 2018 a junho de 2019 (17 meses), o nível d’água 

do PZ-04 decaiu apenas 7 centímetros e o do PZ-05 decaiu 22 centímetros. 

De modo geral, observou-se que o Aquífero Cauê representa o principal sistema aquífero da 
área de estudo, e o Córrego da Fazenda a principal área de descarga. As taxas de recarga 
são dependentes das unidades aquíferas, sendo maiores em sistemas aquíferos em 
formações ferríferas.  

Qualidade do Ar 

Para determinação da qualidade do ar na região, foram locados cinco pontos de 
monitoramento de material particulado, nos quais foram monitorados os parâmetros Partículas 
Totais em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis (PI) no período de amostragem de 30 dias 
consecutivos durante o período seco, e frequência de coleta das amostras cada três dias. O 
parâmetro Partículas Respiráveis (MP2,5) não foi monitorado para o diagnóstico da área, 
entretanto, o empreendedor deverá seguir o disposto na legislação vigente para os 
monitoramentos futuros. As amostragens foram realizadas por empresa terceirizada em julho 
de 2013, e a localização dos pontos pode ser verificada: 

Ponto Cidade Coordenada 
(SIRGAS 2000 UTM 

23K) 

Endereço 

PQar - 01 Belo Horizonte 616918, 7795557 Avenida Professor Navantino Alves, 
667, Jardim Taquaril, Belo Horizonte 

PQar - 02 Nova Lima 620133, 7791673 Bairro Mina D’água, Nova Lima 

PQar - 03 Raposos 624353, 7792415 Rua Arthur Pessoa, 149, Raposos 

PQar - 04 Sabará 623014, 7797586 Av. Albert Scharlé, 2517 B, Bairro 
Paciência, Sabará 
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PQar - 05 Raposos 630295, 7792169 Estrada Raposos – Morro Vermelho, 
Bairro Cândida, Raposos 

 

FIGURA 16: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR PARA DIAGNÓSTICO. FONTE: EIA. 

O monitoramento de todos os pontos durante todo o período monitorado revelam que em sua 
maioria, tanto para PTS quanto para PI os resultados obtidos estão abaixo do limite diário 
estabelecido e a média geométrica também se encontra abaixo do limite vigente, com exceção 
do parâmetro PI no ponto 2, localizado no Bairro Mina D’Água em Nova Lima, em que a média 
aritmética se encontra acima do limite vigente. 

Ruído 

O diagnóstico do ruído foi realizado para determinar o ruído de fundo da área para fins de 
comparação e avaliação de eventuais impactos sobre as comunidades. O levantamento foi 
realizado em cinco pontos entre os meses de julho, setembro e outubro de 2013, e foram 
realizadas três medições com duração de 10 minutos em cada ponto. Os pontos de 
monitoramento foram os mesmos selecionados para a amostragem da qualidade do ar.  

Nos pontos PQar 01, 02, 03 e 05 os resultados obtidos do monitoramento do ruído e ruído de 
fundo para os períodos diurno, vespertino e noturno estiveram abaixo dos limites vigentes de 
70 e 60 dB(A) em todas as medições realizadas. No ponto PQar 04 os resultados obtidos para 
os períodos diurno apresentaram valores acima da norma vigente em duas das três medições, 
e para o período noturno os resultados das amostras ficaram acima da norma em todas as 
medições realizadas.  

Qualidade das águas superficiais 

A análise regional dos estudos foi feita com base no relatório Monitoramento da Qualidade 
das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais, elaborado pelo IGAM no período de 2012 
e 2013 e conta com nove pontos divididos em cursos d’água de classe 1, 2 e 3. De maneira 

geral, observa-se a ocorrência de coliformes termotolerantes em todas as estações indicando 



Num. 9543045168 - Pág. 37Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 35 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

o impacto associado ao lançamento de efluentes sanitários. Destaca-se também a presença 
de Arsênio em quatro pontos, quem foi justificada pela presença de outra empresa inserida 
na drenagem do córrego Mina D’água. Três pontos do rio das Velhas indicaram alta turbidez 

no período chuvoso. Com exceção do ribeirão Sabará, todos os pontos apresentaram 
concentração elevada de manganês, indicando um background regional. 

Para o diagnóstico local foram realizadas 16 coletas em pontos de amostragem, sendo 10 na 
área da mina-usina e seis na área do vale do Brumado nas estações seca e chuvosa.  

 

FIGURA 17: PONTOS DE AMOSTRAGEM PARA A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E NASCENTES. EIA, 2019. 

Os parâmetros sólidos dissolvidos totais e turbidez apresentaram valores inferiores ao 
estabelecido pela resolução CONAMA nº 357/2005. As águas superficiais apresentaram valores 
de pH em entre 5,82 e 7,61 e baixos valores de condutividade elétrica sendo o maior valor 
observado igual a 114 μS/cm. O parâmetro Manganês total apresentou valores superiores ao 
permitido em pontos localizados no vale do Brumado, e o sulfeto apresentou concentração acima 
do limite na área da mina-usina durante o período seco.  

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) resultante dos períodos seco e chuvoso variou entre 
70 e 90, indicando uma água de boa qualidade. 

5.1.1 Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos  
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O empreendimento está situado nas proximidades dos córregos da Fazenda, Cubango ou André 
Gomes, e Córrego Triângulo, que compõem a sub-bacia do André Gomes, pertencente a Bacia 
do Rio das Velhas, que por sua vez pertence a Bacia Federal do Rio São Francisco. 

Para a Fase 1 o empreendimento terá intervenção na bacia do Córrego Cubango para a 
implantação da pilha de estéril PDE-1. Foram cadastradas duas nascentes (N02 e N03) na área 
prevista para a implantação da pilha, que serão “captadas” pelo dreno de fundo com descarga 

no pé da pilha, na bacia de contenção de sedimentos. O dreno de fundo é outorgado pela 
atividade de Canalização e/ou retificação de curso d’água, que são usos não consumptivos. O 
processo de outorga do dreno de fundo é o n° 1680/2020. 

Em relação às bacias de sedimentação, durante a Fase 1, serão construídas quatro bacias de 
sedimentação para controle da turbidez e assoreamento de cursos d’água. Elas estão situadas 
no córrego Cubango, ou André Gomes (BS-1 e BS-2) e em talvegues secos nas cabeceiras do 
córrego Triângulo (BS-3) e córrego da Fazenda (BS-4). As bacias BS-1 e BS-2 irão barrar um 
curso d’água, por isso são passíveis de outorga de barramento sem captação, sendo os 

processos n°1678/2020 e 1679/2020. As bacias BS-3 e BS-4, por estarem situadas em talvegues 
secos, não são passíveis de outorgas.  

Em relação aos usos consumptivos, segundo as informações complementares, a previsão do 
consumo estimado para a Fase 1 do projeto são: 6 m³/h para uso doméstico, sendo 1,5 m³/h de 
água potável a ser tratada em uma ETA, e o restante de água não potável, que inclui consumo 
e limpeza de áreas administrativas, e 30,0 m³/h para aspersão de pistas, que incluem dois 
caminhões pipa com capacidade de 15 m³ cada, e ciclos de uma hora. O total estimado para a 
Fase 1 é de 36 m³/h.   

Para atender a demanda, foi instalado um poço para captação de águas subterrâneas na 
Fazenda Ana da Cruz, coordenadas 7.796.120m N e 619.625m E, de responsabilidade da 
empresa Cowan Participações S/A, proprietária da Fazenda Ana da Cruz. Foi solicitado outorga 
para captação de água, número do processo Sei 1370.01.0062564/2021-06 que foi analisada 
pelo IGAM e possui parecer pelo deferimento. 

O empreendedor apresentou um contrato particular de cessão gratuita de uso de água publica, 
firmado entre a Cowan Participações S/A, denominada “Cedente” e a Taquaril Mineração S.A, 

denominada “Cessionária”, em que a cedente cede gratuitamente à cessionária o uso da água 
pública excedente proveniente do poço tubular durante a instalação e operação da Fase 1 do 
projeto.  

Para a Fase 2 do projeto são estimados o consumo total de 250 m³/h. que, segundo informado, 
serão providos por uma bateria de poços subterrâneos a serem solicitados no âmbito da LI da 
Fase 2. Ressalta-se que essa bateria de poços não poderá causar interferência nos poços já 
outorgados na área.   

5.1.2 Espeleologia 
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A avaliação do patrimônio espeleológico na área de inserção do Projeto Complexo Minerário 
Serra do Taquaril – CMST, baseou-se em diversos estudos, conduzidos pela empresa 
Bioespeleo Consultoria Ambiental Ltda., em 2019, sintetizados e apresentados junto ao EIA.  

Além disso, foi considerado o material proveniente da vistoria remota apresentada pelo 
empreendedor à equipe técnica em 21 de julho de 2020, com validação considerada na 
elaboração do Auto de Fiscalização nº 203377/2020, lavrado em 25 de setembro de 2020, além 
das informações complementares solicitadas pela equipe técnica da SUPPRI e respondidas pelo 
empreendedor em 2021 e 2022. A isso se inclui o documento Reavaliação da Análise de 
Relevância e da Proposta de Compensação Espeleológica, protocolado em 27/05/2021 
(30066924).  

Prospecção espeleológica 

A análise do potencial espeleológico da área, conforme as categorias de susceptibilidade à 
ocorrência de cavernas: i) muito alto, nas áreas de topo e alta vertente, onde há ocorrência de 
formação ferrífera bandada e coberturas cenozóicas de canga; ii) alto, em lentes ferríferas 
localizadas no topo da paisagem; iii) médio, em substratos quartzíticos e pelíticos; e iv) baixo, 
nas porções mais rebaixadas da paisagem, em litotipos diversos. 

 

FIGURA 18 MAPA DO POTENCIAL ESPELEOLÓGICO POR FASE DO EMPREENDIMENTO. FONTE: BIOESPELEO, 2019) 

O trabalho de prospecção espeleológica partiu da avaliação das características geológico-
geomorfológicas, processadas e integradas por meio de sistema de informação geográfica (SIG) 
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na plataforma QGIS 3.4. Foram utilizadas imagens de satélite Ikonos (2007), Spot (2008), 
GeoEye (2012) e Digital Globe (2012), de alta resolução, imagens ALOS PALSAR com resolução 
de 12,5 metros (2019) e mapas geológicos em escala 1:50.000 (Lobato, 2005). A partir dessas 
informações, foi realizado um caminhamento sistemático em uma área de cerca de 6 Km2, 
registrado por meio de GPS de navegação de marca Garmin modelo GPSMap 78S, no sistema 
de coordenadas UTM, fuso 23K, datum SIRGAS 2000, com priorização das áreas com maior 
potencial para ocorrência de cavernas. A prospecção espeleológica foi realizada em toda a Área 
Diretamente Afetada - ADA, e em seu entorno imediato de 250 metros. 

A prospecção espeleológica foi realizada em quatro campanhas: a primeira ocorreu entre os dias 
08 de maio e 01 de junho de 2013, a segunda entre 07 e 13 de outubro de 2013, concentrando-
se nas áreas pretendidas para a instalação das cavas, pilhas de estéril e plantas de 
beneficiamento; a terceira campanha foi realizada entre 16 e 25 de agosto de 2018, com foco 
nos trechos da ADA e dos 250 metros de entorno e a quarta campanha foi realizada entre os 
dias 18 e 23 de setembro de 2019, com o objetivo de melhorar a prospecção da ADA nas áreas 
de difícil acesso, através da a utilização de um veículo aéreo não transportado (VANT). Dessa 
forma, foram percorridos mais de 130 Km de trilhas, em densidade de caminhamento 
compatíveis com as referências estabelecidos na Instrução de Serviço SISEMA nº 08/2017 
(Rev.1). 

Conforme informação complementar, o caminhamento foi balizado pelo mapa de potencialidade 
de ocorrências de cavidades naturais subterrâneas elaborado especificamente para o projeto e 
o esforço amostral foi avaliado segundo a matriz definida por Calux e Lobo (2016; 2018), 
apresentada na Tabela a seguir: 

 

FIGURA 19: MATRIZ DE CAMINHAMENTO ESPELEOLÓGICO. MODIFICADO DE CALUX E LOBO (2016; 2018). FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES, 2022. 

 

A prospecção espeleológica extrapolou os limites do entorno do empreendimento. Conforme a 
resposta da informação complementar, há duas lacunas no caminhamento (porção sudoeste da 
cava oeste e a porção central, entre as cavas oeste e central, destacadas na figura a seguir) na 
qual se justifica que a inclinação das vertentes nestas áreas impossibilitou a realização de 
caminhamento sem que a saúde ocupacional das equipes da consultoria fosse colocada em 
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risco. A equipe técnica, contudo, considera satisfatório. Foram cadastradas 21 cavernas com 
mais de cinco metros e 31 com menos de cinco metros de desenvolvimento, totalizando 52 
cavidades. Ressaltou-se nos estudos que a caverna TAQ-18 foi identificada e 
espeleotopografada, no entanto, por não ter sido possível viabilizar um acordo de acesso com o 
superficiário, por parte da consultoria, essa cavidade foi excluída da amostra do estudo 

apresentado. 

TABELA 6 LOCALIZAÇÃO DAS CAVERNAS COM MAIS DE 5 METROS DE DESENVOLVIMENTO REGISTRADAS NA ÁREA DO 

EMPREENDIMENTO NAS CAMPANHAS DE CAMPO DE PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA. DATUM SIRGAS 2000, FUSO 23K. FONTE: 
BIOESPELEO (2019). 

Cavidade 
Coordenadas planas projeção UTM, Datum 

SIRGAS 2000, Fuso 23K DL 
(m) 

Grupo 
litológico 

Rocha 
encaixante 

m E m N Elevação (m) 

TAQ-01 616969 7794048 1234 6,54 Ferrífero 
Canga 

detrítica 

TAQ-02 616987 7794002 1247 16,40 Ferrífero 
Canga 

detrítica 

TAQ-03 616996 7793990 1230 6,63 Ferrífero 
Canga 

detrítica 
TAQ-04 616289 7793737 1260 6,62 Ferrífero Itabirito 
TAQ-05 616284 7793747 1266 7,25 Ferrífero Itabirito 

TAQ-06 617764 7794110 1065 20,20 
Siliciclástico 
(quartzítico) 

Quartzito 

TAQ-07 618016 7794132 991 5,38 Pelítico (xisto) Xisto 
TAQ-08 618045 7795167 980 14,83 Pelítico (xisto) Xisto 
TAQ-09 618027 7795165 1003 9,40 Pelítico (xisto) Xisto 
TAQ-10 618009 7794587 1065 5,64 Ferrífero Itabirito 
TAQ-11 618019 7794611 1054 5,50 Ferrífero Itabirito 
TAQ-12 618163 7795734 1075 6,75 Ferrífero Itabirito 
TAQ-13 618271 7795729 1014 12,64 Ferrífero Itabirito 
TAQ-14 618277 7795749 1018 6,00 Ferrífero Itabirito 
TAQ-15 618440 7796013 1082 5,00 Ferrífero Itabirito 
TAQ-16 618560 7795883 990 5,90 Ferrífero Itabirito 
TAQ-17 619733 7796538 864 16,25 Ferrífero Itabirito 
TAQ-19 618821 7796550 958 28,90 Siliciclástico Quartzito 
TAQ-20 629771 7794960 940 6,60 Pelítico (xisto) Xisto 
TAQ-21 629496 7795540 1010 9,12 Pelítico (xisto) Xisto 

 

TABELA 7 LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES MENORES QUE 5M (FONTE: BIOESPELEO, 2019) 

Cavidade 
Coordenadas planas projeção UTM, 

Datum SIRGAS 2000, Fuso 23K DL (m) 
m E m N Elevação (m) 

TAQ-R-01 616911 7794109 862 3,30 

TAQ-R-02 616956 7794051 1267 1,80 

TAQ-R-03 616992 7793988 1229 2,70 

TAQ-R-04 616281 7793755 1253 2,10 

TAQ-R-05 617770 7794094 1062 1,70 

TAQ-R-06 618047 7795085 970 2,80 

TAQ-R-07 618084 7795131 955 2,80 

TAQ-R-08 617840 7795040 963 1,90 
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TAQ-R-09 617884 7795042 981 3,10 

TAQ-R-10 618073 7795171 987 2,40 

TAQ-R-11 618052 7795161 979 2,50 

TAQ-R-12 618264 7795733 1037 1,80 

TAQ-R-13 618299 7795717 1009 2,00 

TAQ-R-14 618322 7795916 1112 2,30 

TAQ-R-15 618539 7795963 1075 1,80 

TAQ-R-16 618569 7795893 1025 2,90 

TAQ-R-17 618559 7795874 1016 1,50 

TAQ-R-18 618487 7795853 1005 3,80 

TAQ-R-19 618497 7795839 985 2,50 

TAQ-R-20 619283 7796324 984 2,20 

TAQ-R-21 619249 7796296 999 2,90 

TAQ-R-22 619049 7796260 1015 2,00 

TAQ-R-23 617998 7795827 1114 4,30 

TAQ-R-24 619342 7796671 955 0,70 

TAQ-R-25 618497 7795843 1003 3,60 

TAQ-R-26 625998 7793720 808 0,80 

TAQ-R-27 629459 7792860 922 0,80 

TAQ-R-28 628959 7794410 872 0,80 

TAQ-R-30 617706 7794243 1059 4,00 

TAQ-R-31 616008 7793665 1243 4,70 

TAQ-R-32A 616010 7793671 1244 4,80 

TAQ-R-32B 616010 7793671 1244 1,90 

Do ponto de vista individual, foram apresentadas as caracterizações física, biológica e antrópica 
das cavidades do Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril, contendo o detalhamento dos 
ambientes, visando subsidiar as avaliações contidas na análise de relevância, área de influência, 
compensação espeleológica, dentre outros. Além das informações contidas no estudo de 
identificação das cavidades do Complexo Minerário Serra do Taquaril, a equipe técnica da 
SUPPRI baseou a presente análise no material disponibilizado pelo empreendedor no âmbito da 
vistoria virtual. Inicialmente, foram destacadas as cavidades com desenvolvimento linear superior 
a cinco metros, cujo agrupamento foi submetido à Análise de Relevância contemplando os 
atributos do Decreto 6.640/2008 e Instrução Normativa MMA Nº 02/2017. O estudo de 
arqueologia foi autorizado pela Portaria nº 23 de 02 de maio de 2014, Anexo I, Item 2, Processo 
nº 01514.004478/2013-12, tendo sido os resultados já apresentados e aprovados pelo IPHAN. 

5.1.2.1 Diagnóstico geoespeleológico 

No grupo de rochas ferríferas (canga e itabirito) foram identificadas 13 cavernas com mais de 
cinco metros de desenvolvimento, possuindo projeção horizontal média de 7,9 metros, desnível 
médio de 2,1 metros, área média é de 13,8 m2 e volume médio de 11,4 m3. No grupo das rochas 
pelíticas (xisto) foram identificadas 05 cavernas com mais de cinco metros de desenvolvimento, 
com projeção horizontal média é de 6,7 metros, desnível médio de 3,1 metros, área média é de 
14,0 m2 e volume médio é de 24,9 m3. No grupo das rochas siliciclásticas foram identificadas 
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apenas duas cavernas com mais de cinco metros de desenvolvimento. A TAQ-06 apresentou 
projeção horizontal, desnível, área e volume de 14,9 metros, 5,6 metros, 20,4 m2 e 29,1 m3, 
respectivamente. A TAQ-19 maior caverna da área, apresentou projeção horizontal, desnível, 
área e volume de 24,8 metros, 11 metros, 80,2 m2 e 121,1 m3, respectivamente. Concluiu-se no 
estudo que o levantamento espeleotopográfico demonstrou que as cavernas identificadas são 
de pequeno porte, sobretudo quando comparadas com outras de mesma litologia em escala 
regional. 

Os resultados do diagnóstico geoespeleológico indicaram que as cavernas associadas ao 
empreendimento se encontram distribuídas ao longo da vertente sudeste da Serra do Taquaril e 
adjacências. As cavernas pelíticas e siliciclásticas concentram-se em média e baixa vertentes. 
As cavernas ferríferas, embora se distribuam em todos os compartimentos da paisagem, 
apresentam maior concentração em média vertente, sendo que 42,8% delas encontram-se nesta 
região. Destacou-se nos estudos que apenas as cavernas ferríferas ocupam o topo e as altas 
vertentes. 

As cavernas da área do empreendimento encontram-se hospedadas em três grupos litológicos 
(rocha encaixante): ferrífero (66,7%), pelítico (23,8%) e siliciclástico (9,5%). Em relação às 
encaixadas em rochas pelíticas, cinco ocorrem em xistos do Grupo Nova Lima. Já entre aquelas 
desenvolvidas em rochas siliciclásticas, há ocorrência de uma caverna em quartzitos da 
Formação Moeda e outra em quartzitos da Formação Cercadinho. 

A maior parte das cavernas não apresentou feições hidrológicas (81,0%). A única feição 
registrada foi condensação, observada nas cavernas TAQ-04, TAQ-05, TAQ-20 e TAQ- 21, todas 
inseridas em bordas de calha de drenagem. A cavidade TAQ-R-08 que, apesar de apresentar 
menos de cinco metros de projeção horizontal, apresenta uma surgência perene. No que se 
refere à presença de depósitos químicos nas cavernas, estes foram considerados incipientes em 
termos de diversidade, abundância e dimensão, restringindo-se a crostas ferruginosas e 
microcoralóides. 

5.1.2.2 Diagnóstico bioespeleológico 

O diagnóstico bioespeleológico foi feito em todas as cavidades maiores que 5m e na TAQ-R-08, 
que foi considerada com presença de função hidrológica expressiva para o sistema cárstico. 
Foram realizadas duas campanhas para coleta de dados biológicos, sendo uma na estação 
úmida e outra na estação seca, conforme autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA nº 353/2013 NUFAS/MG, referente ao processo nº 
02015.002031/2013-94, em jan/2014 e maio/2014.  

As coletas foram feitas por busca ativa e o material foi encaminhado para especialistas para 
determinação. Houve ainda captura e medição de quirópteros nas cavidades. Foram coletados 
6449 indivíduos de 349 morfoespécies de 38 ordens. A riqueza mediana por cavidade foi de 48 
espécies, variando de 21 (TAQ-14 e TAQ-16) a 62 espécies (TAQ-08). Com relação à 
abundância, houve variação de 94 (TAQ-07) a 718 (TAQ-17), sendo a abundância mediana igual 
a 297 indivíduos. 
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Quatro espécies coletadas possuem características troglomórficas: Spinopilar sp.1 (Opiliones: 
Cryptogeobiidae), Eukoenenia eywa (Palpigradi: Eukoeneniidae), Pseudochthonius sp.1 
(Pseudoscorpiones: Chthoniidae) e Pseudosinella sp.1 (Entomobryomorpha: Entomobryidae). 

Spinopilar sp.1 se trata de uma nova espécie do gênero (TAQ-15) e foi considerada troglóbia por 
apresentar despigmentação e olhos extremamente reduzidos. A espécie não foi registrada no 
ambiente externo. Foi classificada como rara.  

Eukoenenia eywa foi descrita em 2018. Trata-se de um Palpigradi com alongamento dos 
apêndices, quando comparado com espécies edáficas. Apesar de restrita ao ambiente 
subterrâneo, apresenta ampla distribuição, podendo ser encontrada em diferentes unidades 
geomorfológicas do Quadrilátero Ferrífero. No projeto, ela se encontra restrita à TAQ-02, que 
será mantida e terá sua área de influência espeleológica preservada.  

Pseudochthonius sp.1 se trata de uma espécie já registrada em outras regiões do Quadrilátero 
Ferrífero. Apresenta despigmentação, anoftalmia e um maior tamanho corporal e alongamento 
dos apêndices sensoriais e locomotores quando comparada às espécies epígeas. Foi amostrada 
em duas cavidades do projeto, que serão mantidas e terão suas áreas de influência espeológicas 
preservadas.  

Pseudosinella sp.1 se trata de uma espécie de colêmbola que, conforme o especialista, na 
verdade compreende mais de uma espécie. Foi inicialmente classificada como troglomórfica. 
Contudo, após a publicação de Cipola e colaboradores (2020), o morfótipo foi classificado como 
Pseudosinella parambigua, que é indicado como troglófilo. Dessa forma, não mais essa espécie 
foi considerada para fins de relevância como troglóbia / troglomórfica. Isso foi apresentado e 
discutido no documento 30066924 protocolado em 27/05/2021.  

Foram ainda registrados dois táxons novos: Cyphoderus sp.nov.1 (Entomobryomorpha: 
Lepidocyrtidae) e Spinopilar sp.1 (Opiliones: Cryptogeobiidae), entre os quais o opilião foi 
considerado troglomórfico. Cyphoderus foi registrada para a cavidade TAQ-13.  

Dentre os quirópteros, apenas duas espécies foram registradas no projeto: Micronycteris microtis 
(TAQ-08 e TAQ-17) e Carollia perspicillata (TAQ-06, TAQ-08, TAQ-11 e TAQ-19). Não houve 
registros de espécies ameaçadas de extinção.  

5.1.2.3 Relevância das cavidades prospectadas 

Uma vez que estão previstos impactos irreversíveis sobre o patrimônio espeleológico, foram 
realizados estudos visando a determinação da relevância das cavidades. A metodologia para 
classificação foi alicerçada nas premissas: discriminação litológica e escalas de análise. No que 
se refere à primeira, as cavernas foram valoradas dentro de três grupos: rochas ferríferas, rochas 
siliciclásticas e rochas pelíticas. Na escala de análise, os atributos foram avaliados sob enfoque 
local e regional. Assim, conforme a área de inserção do projeto, foi considerada como escala 
regional a Unidade Espeleológica Quadrilátero Ferrífero-Conceição, e como escala local, a 
Unidade Geomorfológica Quadrilátero Oeste. 
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De acordo com os estudos apresentados, as cavidades menores que 05 metros, apresentaram 
pequena dimensão de luminosidade, limitando-se à presença de zona eufótica e, eventualmente, 
disfótica (limitada a regiões em penumbra clara). Não foram observados depósitos químicos, 
clásticos ou biogênicos, tampouco, nenhuma dessas cavidades apresentou função hidrológica 
expressiva em contexto local. Destarte, a análise indicou que essas cavidades são classificadas 
como de baixa relevância, conforme requisitos presentes na Instrução Normativa MMA nº 02 de 
2017. A exceção foi dada para a cavidade TAQ-R-08, que se enquadrou no item IV o Art. 12º da 
IN MMA Nº 02/2017. Para esta, foi aplicada a mesma metodologia que para as cavidades 
maiores que 5m.  

Atributos de relevância máxima 

Para a atribuição do grau de relevância máximo de uma cavidade situada no projeto CMST, esta 
deveria possuir pelo menos um dos atributos apresentados no art. 3º da IN MMA nº 02/2017: 

- Gênese única ou rara: de acordo com o diagnóstico geoespeleológico elaborado pela 
Bioespeleo Consultoria Ambiental, não foi constatada gênese única ou rara em nenhuma das 
cavernas estudadas, uma vez que os processos erosivos/dissolutivos identificados são 
recorrentes na formação de cavernas ferríferas, siliciclásticas e pelíticas não apenas na Unidade 
Espeleológica do Quadrilátero Ferrífero, mas também da Serra dos Carajás. 

 - Morfologia única: as feições morfológicas observadas nas cavernas da área do 
empreendimento são comuns (independentemente do grupo litológico em que estão 
encaixadas), não apresentando nenhuma característica diferente das cavernas da escala local e 
regional. 

- Dimensões notáveis em extensão, área ou volume: o parâmetro utilizado na IN n° 02/2017 é 8 
vezes o valor da mediana relativa ao enfoque local ou regional. Na avaliação da espeleometria 
em enfoque local e regional para alta, média e baixa relevância, as medianas para projeção 
horizontal, desnível área e volume, em escala regional, ou seja, na unidade espeleológica do 
Quadrilátero Ferrífero, são: a) 14,8 metros de projeção horizontal, 34,0 m² de área e 34,4 m³ de 
volume para o grupo das cavernas ferríferas; b) 17,5 metros de projeção horizontal, 37,0 m² de 
área e 46,3 m³ de volume para o grupo das cavernas siliciclásticas; e c) 6,2 metros de projeção 
horizontal, 5,9 m² de área e 3,9 m³ de volume para o grupo das cavernas pelíticas.  Nenhuma 
das cavernas do projeto apresentou atributos espeleométricos com valores superiores ao acima 
indicados. 

- Espeleotemas únicos: nenhuma cavidade da área de estudo destacou-se por apresentar 
espeleotemas únicos. Foram observadas apenas crostas (ferruginosas e fosfáticas) e 
microcoralóides, todos bastante comuns em cavernas hospedadas em quase todos os grupos 
litológicos. 

- Isolamento geográfico: na área do empreendimento não foram identificadas cavidades com 
isolamento geográfico, uma vez que se encontram em uma unidade espeleológica onde estão 
oficialmente registradas mais de 650 cavernas, de acordo com os dados CANIE (2018). 
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- Cavidade testemunho: nenhuma das cavidades foi enquadrada nesse critério, uma vez que 
essas cavidades não foram alvo de processos de licenciamento anteriores, tampouco 
apresentaram depósitos sedimentares ou qualquer outra característica física que pudesse ser 
alvo de estudos paleoambientais. 

- Abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies animais 
em risco de extinção, constantes de listas oficiais: não foram encontradas espécies constantes 
de listas oficiais de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. 

- Habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de 
troglóbios endêmicos ou relictos: nos estudos realizados, quatro espécies foram consideradas 
troglóbias, sendo que Spinopilar sp.1 deve ser considerada endêmica, uma vez que, até o 
momento, está restrita à caverna TAQ-15, a qual deve ser considerada neste atributo. Portanto, 
a cavidade TAQ-15 é considerada de máxima relevância. 

A espécie Eukoenenia eywa, apesar de amostrada em apenas na cavidade TAQ-02, está 
presente em outras dez cavernas da Serra do Gandarela. Pseudochthonius sp.1 também 
apresenta ampla distribuição no Quadrilátero Ferrífero, ocorrendo em 27 cavernas de diferentes 
unidades geomorfológicas. O colêmbolo Pseudosinella sp.1 foi desconsiderado como troglóbio 
após publicação. 

- Habitat de troglóbio raro: dentre as espécies consideradas troglomórficas neste estudo, 
Spinopilar sp.1 se enquadra no critério de raridade. Esse táxon foi amostrado apenas na 
cavidade TAQ-15, a qual deve ser considerada como máxima relevância. As demais espécies 
troglóbias (Eukoenenia eywa e Pseudochthonius sp.1) são conhecidas para outras unidades 
geomorfológicas e/ou apresentam abundância relativamente alta, seja na área do projeto ou 
demais regiões da Unidade Espeleológica Quadrilátero Ferrífero. 

- Interações ecológicas únicas: no inventário realizado, não foram destacadas interações 
ecológicas raras ou incomuns, seja intraespecífica, interespecífica ou com o ambiente. 

- Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa: de acordo com a IN nº 02/2017, são 
cavidades que apresentam testemunho de interesse arqueológico da cultura paleoameríndia do 
Brasil. Não foram observados vestígios arqueológicos nas cavernas em estudo. 

Atributos de relevância alta, média e baixa 

Os atributos de relevância alta, média e baixa, conforme a IN MMA nº 02/2017 foram avaliados 
frente as características de cada cavidade do projeto CMST, considerando o enfoque local e/ou 
regional, conforme descrito a seguir: 

- Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante: foram 
encontradas as espécies de morcego Mycronicteris microtis e Carollia perspicillata nas cavidades 
TAQ-17 e TAQ-19, cada um em uma estação e manchas de guano representativas sobre o piso, 
indicando ocupação recente por morcegos insetívoros. Nas cavidades TAQ-06, TAQ-08 e TAQ-
11, apesar da ocorrência de Carollia perspicillata, o táxon não foi observado nas duas 
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campanhas e não havia indícios do estabelecimento de populações (ex.: representativas 
manchas de guano antigas/recentes sobre o piso das cavidades, restos de frutos e/ou insetos 
etc.). 

- Presença de população excepcional em tamanho: não se constatou a presença de população 
excepcional em tamanho durante o inventário realizado nas cavidades do Projeto CMST. 

- Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação: apenas a 
cavidade TAQ-05 foi considerada neste atributo, por apresentar um ninho de ave silvestre, sendo 
que este encontrava-se ocupado. Embora tenha sido registrado um ninho nas cavidades TAQ-
08 e TAQ-20, nesses não foram observadas aves.  

- Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias: não foram observadas nenhuma 
espécie com comportamento migratório nas cavidades do projeto. 

- População residente de quirópteros: conforme a IN MMA nº 02/2017, para esse atributo faz-se 
necessária a presença contínua da população. Dessa forma, apenas na cavidade TAQ-19 foi 
observada espécies de quirópteros em duas campanhas, que distam em 06 meses, denotando 
que elas utilizam o abrigo constantemente por esse período. 

- Presença de táxons novos: conforme os especialistas/taxonomistas, foi encontrada a espécie 
troglomórfica Spinopilar sp.1 e uma espécie troglófila e/ou epígea: Cyphoderus sp.nov.1. Além 
da ocorrência nas cavidades amostradas, a espécie troglófila é conhecida para outras áreas do 
Quadrilátero Ferrífero tendo sido coletada inclusive em inventários no ambiente epígeo. Dessa 
forma, foram consideradas neste atributo as cavernas TAQ-13 e TAQ-15. 

- Presença de espécies troglomórficas: correspondem às espécies com características 
morfológicas que possivelmente apresentam especializações decorrente do isolamento no 
ambiente subterrâneo. Foram consideradas como troglomórficas: Spinopilar sp.1 (Opiliones: 
Cryptogeobiidae), Eukoenenia eywa (Palpigradi: Eukoeneniidae), Pseudochthonius sp.1 
(Pseudoscorpiones: Chthoniidae). A espécie Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae) 
tinha sido considerada troglomórfica mas, em virtude de novos estudos, foi classificada como 
troglófila. Neste atributo foram classificadas as cavidades TAQ-02, TAQ-08, TAQ-15, e TAQ-17.  

- Presença de trogloxeno obrigatório: considerando as espécies amostradas no Projeto CMST e 
o nível taxonômico obtido, não foi possível identificar nenhum táxon que apresente 
obrigatoriedade de utilização das cavidades. 

- Diversidade de depósitos químicos: segundo os critérios definidos nos estudos, 16 cavernas 
apresentaram poucos tipos ou processos de deposição: TAQ-01, TAQ-02, TAQ-03, TAQ-04, 
TAQ-05, TAQ-08, TAQ-09, TAQ-10, TAQ-11, TAQ-12, TAQ-13, TAQ-14, TAQ-15, TAQ-16, TAQ-
17 e TAQ-19. As demais não apresentaram quaisquer tipos de espeleotemas. 

- Configuração dos espeleotemas: nenhuma das cavernas avaliadas apresentou espeleotemas 
de configuração notável. 
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- Sedimentação clástica ou química com valor científico: nenhuma das cavernas apresentou 
interesse ou importância científica ou didática em relação aos depósitos clásticos ou químicos. 

- Presença de água de percolação ou condensação: água de percolação foi registrada em cinco 
cavernas, na TAQ-04, TAQ-05, TAQ-20, TAQ-21 e TAQ-R-08. No entanto, em nenhuma delas 
foi registrada influência sobre quaisquer outros atributos. Mesmo que em pequena escala, água 
de condensação foi registrada em cinco cavernas: TAQ-04, TAQ-05, TAQ-20, TAQ-21 e TAQ-R-
08. Em nenhuma delas foi constatada influência sobre quaisquer outros atributos. 

- Projeção horizontal, desnível, área e volume: a classificação dos atributos espeleométricos (em 
escala local e regional) das cavidades da área do projeto é apresentada na tabela a seguir: 

TABELA 8 CLASSIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS ESPELEOMÉTRICOS EM ESCALA LOCAL E REGIONAL. FONTE: BIOESPELEO, 2019. 

 

- Localidade tipo: foi considerada neste atributo a TAQ-02, devido ao fato de ter sido local de 
amostragem do palpígrado troglomórfico Eukoenenia eywa. Foi também considerada a TAQ-06, 
considerada como local de coleta do material tipo de Pseudosinella parambigua.  

- Presença de registros paleontológicos: não foram observadas evidências de registros 
paleontológicos em superfície, portanto o quesito foi considerado ausente. 

- Presença de estrutura geológica de interesse científico: não foram identificadas em nenhuma 
das cavernas, portanto o atributo foi considerado ausente. 

- Influência sobre o sistema cárstico: as cavernas da região apresentaram baixa influência sobre 
o sistema cárstico, uma vez que foi constatado nos estudos um alto grau de independência em 
relação ao sistema hidrológico. Apesar de a caverna TAQ-R-08 ter sido a única a apresentar 
drenagem ou corpo d’água subterrâneo, o alcance de sua área de influência está restrito à sua 
microbacia de contribuição hídrica potencial. Nem mesmo as cavidades localizadas nas bordas 
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ou no interior das calhas de drenagem contribuem para a dinâmica do sistema, uma vez que sua 
gênese está associada à própria erosão lateral provocada pelo entalhe da drenagem superficial, 
e não uma contribuição tributária subterrânea. 

- Presença de inter-relação da cavidade com alguma de máxima: não foi observada esse tipo de 
inter-relação entre as cavernas do Projeto CMST. 

- Reconhecimento do valor estético/cênico da cavidade: não existe este reconhecimento sobre 
nenhuma das cavidades. 

- Visitação pública na cavidade: não foi registrada visitação pública ou uso de qualquer natureza 
em nenhuma natureza nas cavernas. 

- Presença de composição singular da fauna: nenhuma cavidade foi considerada neste atributo. 

- Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque local ou 
regional: através da metodologia realizada nos estudos, identificou-se que a cavidade TAQ-20 
se distanciou estatisticamente das demais cavidades, evidenciando singularidade na 
composição e estrutura da comunidade avaliada (sob enfoque local), fato que pode ser explicado 
pela presença de um riacho em sua entrada (habitat inexistente nas demais cavidades 
inventariadas). Para o enfoque regional (unidade espeleológica) não foi possível identificar 
singularidade de elementos faunísticos. 

- Riqueza de espécies: conforme metodologia apontada nos estudos, os valores para as variáveis 
(alta, média e baixa) do atributo riqueza de espécies foram definidos por meio do cálculo dos 
quartis. As cavernas que apresentaram número de espécies acima do terceiro quartil (75º 
percentil) foram consideradas como alta riqueza de espécies. Quando abaixo do primeiro quartil 
(25º percentil), baixa riqueza de espécies. Aquelas cavidades cuja o número de espécies 
estivesse entre os limites do primeiro e terceiro quartis foram consideradas como média riqueza 
de espécies. Os resultados obtidos para este atributo estão apresentados na tabela a seguir: 
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TABELA 9 CLASSIFICAÇÃO DAS CAVIDADES DE ACORDO COM A RIQUEZA DE ESPÉCIES OBSERVADAS. FONTE: BIOESPELEO, 2019 

 

- Diversidade de espécies: para a avaliação da diversidade de espécies, a metodologia utilizada 
foi similar à riqueza de espécies, através do cálculo dos quartis. Os resultados são reproduzidos 
na tabela a seguir: 

TABELA 10 CLASSIFICAÇÃO DAS CAVIDADES DE ACORDO COM A DIVERSIDADE DE ESPÉCIES. FONTE: BIOESPELEO, 2019. 
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- Presença de espécie rara: para as cavidades inventariadas e com o nível de identificação 
alcançado, inclusive com o envio de material biológico para os especialistas, nenhuma espécie 
não troglóbia foi considerada rara. 

- Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos: três espécies 
foram consideradas como troglóbios não raros, uma vez que ocorrem em demais localidades do 
Quadrilátero Ferrífero: Eukoenenia eywa (Palpigradi: Eukoeneniidae), Pseudochthonius sp.1 
(Pseudoscorpiones: Chthoniidae). A espécie Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae) foi 
reclassificada nos novos estudos como P. parambigua, uma espécie troglófila. Assim, as 
cavidades TAQ-02, TAQ-08 e TAQ-17 foram consideradas neste atributo. 

- Presença de drenagem subterrânea e/ou lago: apenas na caverna TAQ-R-08 foi observada 
drenagem perene. Apesar de algumas cavernas avaliadas apresentarem-se na calha de 
drenagens, estas não se configuram como drenagens próprias, tais como surgências, 
sumidouros ou ressurgências. Não foi observado lago em nenhuma das cavernas.   

Classificação final da relevância 

Conforme a IN MMA nº 02/2017, das 52 cavidades avaliadas na área do Projeto CMST, 32 
apresentam desenvolvimento linear abaixo de cinco metros e foram classificadas como baixa 
relevância por não apresentarem os atributos físicos e biológicos destacados no art. 12 da 
referida normativa. São elas: TAQ-R-01, TAQ-R-02, TAQ-R-03, TAQ-R-04, TAQ-R-05, TAQ-R-
06, TAQ-R-07, TAQ-R-09, TAQ-R-10, TAQ-R-11, TAQ-R-12, TAQ-R-13, TAQ-R-14, TAQ-R-15, 
TAQ-R-16, TAQ-R-17, TAQ-R-18, TAQ-R-19, TAQ-R-20, TAQ-R-21, TAQ-R-22, TAQ-R-23, 
TAQ-R-24, TAQ-R-25, TAQ-R-26, TAQ-R-27, TAQ-R-28, TAQ-R-29, TAQ-R-30, TAQ-R-31, 
TAQ-R-32A e TAQ-R-32B. Ressalta-se que a cavidade TAQ-R-08, apesar de possuir menos de 
5m de desenvolvimento linear, enquadra-se no item IV deste mesmo artigo, tendo sido 
classificada como de média relevância.  

Após a revisão apresentada em 2021, das demais 21 cavernas avaliadas, a TAQ-15 apresentou 
atributos que a configuram como de máxima relevância. Destaca-se que não está autorizado 
nenhum tipo de impacto ou intervenção nesta cavidade. Nove cavidades correspondem ao grau 
de relevância alto: TAQ-02, TAQ-05, TAQ-06, TAQ-08, TAQ-09, TAQ-13, TAQ-17, TAQ-20 e 
TAQ-21. Oito cavidades foram classificadas como em média relevância: TAQ-01, TAQ-04, TAQ-
07, TAQ-10, TAQ-12, TAQ-14, TAQ-19 e TQ-R-08. Apenas TAQ-03, TAQ-11 e TAQ-16 foram 
consideradas de baixa relevância. Ainda com relação à classificação de relevância, a cavidades 
TAQ-18 (~3km), foi desconsiderada dada sua distância ao empreendimento. 

5.1.2.4 Definição das áreas de influência 

A área que compreende o Projeto CMST abrange 21 cavernas. No entanto, com relação à área 
de influência, as cavidades TAQ-18 (~3km), TAQ-20 e TAQ-21 (~8km) não foram consideradas, 
dada sua distância ao empreendimento. A cavidade TAQ-R-08, apesar de possuir 
desenvolvimento linear inferior a cinco metros, foi incluída na análise de relevância devido à sua 
proximidade com a ADA e a importante função hidrológica para a região estudada. 
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As cavidades TAQ-04, TAQ-05 e TAQ-R-04 estão dentro da ADA, para as quais está prevista 
supressão. Já as cavidades TAQ-01, TAQ-02, TAQ-03, TAQ-06, TAQ-07, TAQ-08, TAQ-09, 
TAQ-10, TAQ-11, TAQ-12, TAQ-13, TAQ-14, TAQ-15, TAQ-16, TAQ-17 e TAQ-19 encontram-
se próximas à ADA das Fases 1 e 2 do empreendimento. Em área limítrofe ao Projeto CMST há 
três cavidades (SC-01, SC-02, SC-03 e SC-04) sob propriedade de terceiros, cuja área de 
influência já foi delimitada pelo órgão ambiental. No entanto, não há sobreposição entre a área 
de influência destas cavidades com a ADA do empreendimento do CMST, como será visto a 
diante. 

A partir da sobreposição dos planos de informação, elaborados com base nas análises dos 
fatores físicos, ambientais e ecológicos, e diante das características genéticas e evolutivas 
apresentadas, foi definida a área de influência sobre as 17 cavidades próximas a ADA do Projeto 
CMST. Os planos das cavidades TAQ-01, TAQ-02 e TAQ-03; TAQ-08 e TAQ-09; TAQ-10 e TAQ-
11; e TAQ-12, TAQ-13 e TAQ- 14 foram integrados de forma a garantir a manutenção do fluxo 

de espécies entre as comunidades presentes.  
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FIGURA 20 ÁREA DE INFLUÊNCIA DEFINIDA PARA AS CAVIDADES E/OU GRUPOS DE CAVIDADES DO PROJETO CMST SEGUNDO A 

INTEGRAÇÃO DOS FATORES FÍSICOS, AMBIENTAIS E ECOLÓGICOS. EM AZUL, A MICROBACIA DE CONTRIBUIÇÃO HÍDRICA POTENCIAL 

PARA CADA CAVIDADE. EM VERDE HACHURADO A ZONA ECOTONAL DEFINIDA PARA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 

MICROCLIMÁTICAS DAS CAVIDADES. O CONTORNO EM VERDE INDICA A ÁREA DE INFLUÊNCIA FINAL INDICADA PARA AS CAVIDADES. 



Num. 9543045168 - Pág. 54Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 52 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

AS REGIÕES EM CINZA NO MAPA CORRESPONDEM A ADA DA FASE 1 (HACHURADA) E II (PREENCHIDA) DO PROJETO CMST. 
FONTE: BIOESPELEO, 2019 

A partir do embasamento dos aspectos supradescritos, aliados ao material da vistoria e análise 
dos estudos protocolados pelo empreendedor, a definição das áreas de influência contida nos 
estudos foi considerada satisfatória pela equipe técnica da SUPPRI. 

Foi solicitada, via informação complementar, a apresentação das cavidades testemunho da 
VALE S.A. na Mina de Águas Claras, suas respectivas áreas e sua relação com a área de 
influência com o Projeto CMST, comprovando a não incidência de impactos nessas cavidades 
testemunho. As cavidades testemunho da VALE são: SC-01, SC-02, SC-03, SC-04 e SC-06. A 
cavidade SC-05 não foi incluída como testemunho. Para as cavidades SC-01, SC-02, SC-03 e 
SC-04 foi definida área de influência (linha contínua branca representada no mapa) e para as 
demais, considerou-se como área de influência um buffer de 250 metros (linha tracejada branca 
do mapa). A área hachurada amarela do mapa corresponde à ADA da Fase 2 do CMST.  

Considerando uma pequena sobreposição da ADA da Fase 2 com a área de influência definida 
para as cavidades testemunho da Mina de Águas Claras (SC-01 a SC-04), o empreendedor 
optou por reajustar essa ADA, para eliminar a sobreposição na porção mais a montante dessa 
área de influência. Recomenda-se que o empreendedor, em conjunto com a VALE, realize o 
monitoramento sismográfico dessas cavidades.  

 

FIGURA 21 SOBREPOSIÇÃO DA ADA DA FASE 2 COM AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DEFINIDAS PARA AS CAVIDADES SC-01 A SC-04 

(À DIREITA, EM AMARELO) E ADA REAJUSTADA PARA A FASE 2 (EM VERDE). 

Para a área de influência não definida em estudos específicos relacionada às cavidades SC-05 
e SC-06, foi definida uma equação para o planejamento dos desmontes do Projeto CMST 
considerando as máximas vibrações previstas sob a forma de velocidade de partículas (Vp em 
mm/s), as cargas detonadas por espera (em Kg) e a distância entre a detonação e o ponto de 
estudo alvo de alguma proteção.  
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Conforme as metodologias empregadas na equação as cargas máximas por espera para Vp = 
15 mm/s para distâncias variando entre 70 e 237, foram obtidos os resultados conforme tabela a 
seguir: 

Distância (m) Carga por espera Q (kg) 
70 7,5 
100 15,3 
150 34,4 
 200 61,2 
237 86,0 

 

As cavidades SC-05 e SC-06 encontram-se no extremo sudoeste da cava oeste, fase 2 do 
empreendimento, na qual, pelos cálculos apresentados nos estudos, está prevista uma carga de 
espera de 61 a 85 kg. Foi proposta, como medida de proteção, a partir de autorização da VALE, 
que a TAMISA monitore com um sismógrafo portátil a cavidade SC-05 em todas as detonações 
efetuadas a distâncias menores ou iguais a 237 metros dessa cavidade. 

 

FIGURA 22 MAPEAMENTO DO CONTROLE DE VIBRAÇÕES PARA AS CAVAS NORTE E OESTE. FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES, 2021. 

5.1.2.5 Avaliação de Impacto Ambiental e Plano de Controle Espeleológico 

A metodologia avaliou impactos existentes nas cavidades. Dentre as 20 cavidades com 
desenvolvimento linear superior a cinco metros na região do empreendimento, algumas delas 
apresentaram ocorrência de impactos: TAQ-05 (presença de lixo), TAQ-06 (alterações físicas – 
evidências de escavação), TAQ-09 (presença de lixo) e TAQ-19 (pichação) e TAQ-20 (presença 
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de lixo). No entanto, de acordo com os estudos, essas alterações não apresentaram efeito 
significativo sobre atributos biológicos das cavidades. 

Quanto aos impactos verificados na área de influência das cavidades, verificou-se que o entorno 
da cavidade TAQ-01 possui uma estrada não pavimentada, aparentemente desativada ou com 
pouco uso, a qual está situada na vertente oposta à da cavidade a aproximadamente 60 m. 
Próximo à TAQ-06 também existe uma estrada não pavimentada a cerca de 30 m à montante da 
caverna, na linha de cumeada da serra. A caverna TAQ-07 tem sua área de influência pouco 
impactada, na qual registrou-se desmatamentos à montante, a aproximadamente 90 m, com solo 
exposto e estrada não pavimentada. No entorno da cavidade TAQ-17 há alterações da vegetação 
original, com residência, pastagem e acessos, além de uma estrada não pavimentada que cruza 
a área de influência a aproximadamente 3 m à jusante da caverna. 

Dentre as 52 cavidades que se encontram na área próxima do empreendimento, 28 foram 
consideradas entre as que podem vir a ser impactadas pelas atividades do Projeto CMST, dentre 
as quais 03 são indicadas para o plano de supressão (impacto negativo de caráter irreversível). 
Dentre as demais cavidades serão destinadas à conservação, 07 se localizam na Área de 
Influência Direta do empreendimento. Ou seja, essas sete cavidades não se encontram dentro 
da Área Diretamente Afetada, mas há sobreposição da ADA com sua área de influência ou são 
áreas limítrofes. 

TABELA 11 LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES EM RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE RELEVÂNCIA, DIRETRIZ NO 

PLANO DIRETO DO EMPREENDIMENTO E ENCAMINHAMENTOS. ADA (CONSIDERADA QUANDO A LOCALIZAÇÃO DA CAVIDADE 

SOBREPÕE À ÁREA DE EXTRAÇÃO MINERAL E/OU ESTRUTURAS ASSOCIADAS). AID (QUANDO A CAVERNA SE LOCALIZA FORA DA 

ADA, MAS HÁ SOBREPOSIÇÃO COM A ÁREA DE INFLUÊNCIA DELIMITADA PARA O SÍTIO ESPELEOLÓGICO). FORA DA AID QUANDO 

A CAVIDADE E SUA RESPECTIVA ÁREA DE INFLUÊNCIA NÃO SOBREPÕEM OU SÃO LIMÍTROFES À ADA).  

 Classe Cavidade 
Localização no Projeto 

Relevância Diretriz do Plano Encaminhamento 
Fase 1 Fase 2 

C
av

id
ad

es
 m

ai
or

es
 q

ue
 5

m
 

TAQ-01 Fora da AID AID MÉDIA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-02 Fora da AID AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-03 Fora da AID AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-04 Fora da AID ADA MÉDIA Supressão na Fase 2 Compensação 
TAQ-05 Fora da AID ADA ALTA Supressão na Fase 2 Compensação 
TAQ-06 Fora da AID AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-07 Fora da AID Fora da AID MÉDIA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-08 Fora da AID Fora da AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-09 Fora da AID Fora da AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-10 AID AID MÉDIA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-11 AID AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-12 Fora da AID Fora da AID MÉDIA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-13 Fora da AID Fora da AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-14 Fora da AID Fora da AID MÉDIA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-15 Fora da AID Fora da AID MÁXIMA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-16 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-17 Fora da AID Fora da AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-19 Fora da AID Fora da AID MÉDIA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-20 Fora da AID Fora da AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-21 Fora da AID Fora da AID ALTA Conservação Manutenção da AIE 

C
av

id
ad

es
 

m
en

or
es

 q
ue

 5
m

 TAQ-R-01 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-02 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-03 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-04 Fora da AID ADA BAIXA Supressão na Fase 2 - 
TAQ-R-05 Fora da AID AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-06 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-07 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-08 Fora da AID Fora da AID MÉDIA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-09 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
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TAQ-R-10 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-11 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-12 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-13 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-14 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-15 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-16 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-17 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-18 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-19 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-20 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-21 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-22 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-23 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-24 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-25 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-26 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-27 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-28 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-30 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-31 Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 

TAQ-R-32A Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 
TAQ-R-32B Fora da AID Fora da AID BAIXA Conservação Manutenção da AIE 

 

Avaliação dos potenciais impactos ao patrimônio espeleológico, considerou-se que as cavidades 
TAQ-06, TAQ-07, TAQ-10 e TAQ-11 por se encontrarem próximas à ADA referente à primeira 
fase, as tornam suscetíveis a impactos relacionados às atividades de abertura de acessos, 
instalação de estruturas e movimentação de veículos e equipamentos pesados. As cavidades 
TAQ-01, TAQ-02, TAQ-03, TAQ-12, TAQ-13, TAQ-14, TAQ-R-03 e TAQ-R-05, por estarem mais 
próximas das futuras cavas (fase 2) são suscetíveis aos impactos decorrentes das atividades de 
desmonte de rochas.  

A seguir são listados os aspectos ambientais que podem incorrer em impactos sobre as 
cavidades da área do Projeto CMST, assim como os respectivos indicadores ambientais 
passíveis de serem monitorados: 

- abertura de acessos e instalação de estruturas: este aspecto implica em supressão de 
vegetação, corte e revolvimento de solo ao redor das cavernas, o que poderá ocasionar os 
impactos: assoreamento da cavidade, alterações no regime hidrológico dos corpos d’água que 
drenam as cavidades, afetação dos agentes biológicos que aportam recursos para as cavidades, 
alteração da composição das fauna cavernícola e alterações nas condições ambientais no 
interior das cavidades (aumento de temperatura e diminuição da umidade relativa do ar e o 
consequente aporte de material particulado e sedimentos para a cavidade). Dessa forma, os 
indicadores físicos deverão ser devidamente diagnosticados (através mapeamento geoestrutural 
e fotográfico das cavidades e áreas de influência) e, juntamente aos demais (bióticos e 
climáticos), continuamente avaliados pelos monitoramentos geoestrutural, fotográfico, de feições 
erosivas, faunístico, climático e de sedimentos. 

 - movimentação de equipamentos e veículos pesados: o tráfego de veículos pesados, transporte 
de equipamentos e materiais são capazes de impactar a dinâmica evolutiva das cavidades, assim 
como gerarem vibrações que poderão ocasionar rachaduras ou abatimentos de parte de teto e 
paredes da cavidade (comprometimento da integridade física). Conforme o prognóstico das 
vibrações operacionais emitidas pelo Projeto CMST foram calculadas as distâncias mínimas 
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seguras para que as velocidades de partícula (Vpi) caudadas pelas diversas fontes operacionais 
emissoras de vibração sejam menores que 5 mm/s. 

TABELA 12 ATIVIDADES FUTURAS E RESPECTIVAS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PROPOSTAS PARA VIBRAÇÕES INFERIORES A VPI = 

5,0MM/S. FONTE: BIOESPELEO, 2019. 

 

A avaliação dos indicadores físicos compõe o mapeamento geoestrutural e fotográfico das 
cavidades e áreas de influência, sendo que estes deverão ser continuamente avaliados pelos 
monitoramentos geoestrutural, fotográfico e sismográfico. Já os indicadores bióticos estão 
inseridos no monitoramento faunístico previsto para a área do empreendimento. 

- desmonte de rochas: apesar de as vibrações decorrentes de detonações serem mais pontuais 
do que aquelas eventualmente ocasionadas pelo deslocamento de veículo, elas tendem a ter 
maior magnitude. Conforme recomendações do CECAV, em definição do limite do critério de 
segurança estrutural para cavernas de relevância máxima em relação à vibração intermitente, 
modelos aplicados à delimitação de AI em cavidades demonstram que vibrações ocasionadas 
por desmontes de rochas com explosivos, com até 1000 kg de carga máxima por espera, 
promovem velocidade de pico de partícula abaixo do indicado pelo órgão, para distâncias 
superiores a 135 m. Como precaução, embora apenas uma cavidade do empreendimento seja 
considerada de máxima relevância, esse valor foi adotado para as demais cavidades. Assim, as 
cavidades situadas a distâncias superiores a 135 m com relação às cavas não foram 
consideradas potencialmente impactadas por vibrações decorrentes de desmonte de rochas. 
Dessa forma, os indicadores ambientais que podem ser monitorados quanto a esse quesito são: 
deposição de material particulado nas superfícies da caverna (paredes, teto e piso), integridade 
das feições internas e dos depósitos secundários (manchas de poeira), a riqueza e composição 
de espécies e a diversidade de substratos, os quais estão inseridos no monitoramento faunístico 
previsto para a área do empreendimento. 

-acesso não autorizado de pessoas: podem ocasionar os seguinte impactos: pichações, pisoteio, 
depósito de lixo e danos os espeleotemas, afetando sua integridade física. Quanto aos fatores 
bióticos, poderá ocorrer a morte ou captura de elementos da fauna e/ou interferir em depósitos 
de matéria orgânica, além de poder causar a homogeneização de substratos por meio do 
pisoteio. A integridade das feições internas e dos depósitos químicos, marcas nos depósitos 
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químico e clástico e compactação do piso e presença de material antrópico disposto na caverna 
podem ser monitorados como indicadores ambientais para detectar os potenciais impactos 
devido ao acesso não-autorizado de pessoas. Com relação aos fatores bióticos, podem ser 
utilizados como indicadores a diversidade de substratos, bem como a riqueza e composição de 
espécies. 

- supressão de cavidades: a supressão das cavidades TAQ-04, TAQ-05, TAQ-R-04 corresponde 
a um impacto negativo irreversível sobre a integridade física e biótica destas. Em consonância 
com a legislação vigente, haverá as devidas compensações.  

No que se refere à avaliação dos potenciais impactos, considerando que 28 cavidades podem 
vir a ser acometidas pelos impactos apresentado e que 25 delas (89%) estão fora da ADA, 
nenhum impacto apresentou sensibilidade alta, cujo critério adotado prevê que mais que 75% 
das cavidades são passíveis de serem impactadas.  

Os cinco aspectos ambientais listados anteriormente podem levar a ocorrência de quinze tipos 
(Tabela 10) de impactos ambientais sobre os fatores físicos e bióticos das cavidades. Salienta-
se que todos apresentam efeitos negativos e abrangência local, pois seus efeitos se limitam à 
cavidade e sua respectiva área de influência.  

Com relação a duração dos impactos ambientais para a fase 1 e 2, oito impactos foram 
classificados como permanentes: assoreamento (apenas para o meio físico); alterações no 
regime hidrológico de corpos d’água alóctones que drenam as cavidades (apenas para o meio 

biótico); alterações no aporte de recursos tróficos; alteração das condições microclimáticas do 
ambiente subterrâneo; dispersão de material particulado e vibrações (apenas para o meio físico); 
pichação; pisoteio; danos aos espeleotemas; morte e/ou captura de elementos da fauna. 
Especificamente para fase 2 tem-se ainda o impacto ambiental Supressão da cavidade, também 
como permanente, ou seja, mesmo interrompida o agente gerador do impacto o mesmo poderá 
ocorrer a longo prazo. Os demais impactos apresentam características que os classificam como 
temporários. 

Nas fases 1 e 2 apenas o impacto “alteração das condições microclimáticas do ambiente 

subterrâneo” apresentou características sinérgicas para o meio biótico, os demais impactos 
apresentam propriedade apenas cumulativas. A exceção são os impactos de “pichação” e “danos 

aos espeleotemas” que segundo os estudos foram classificados como não cumulativos.  

No que se refere aos impactos irreversíveis que tem essa característica visto que mesmo 
cessada a fonte causadora do impacto, não é possível retorna as condições originais ou 
similares. Desta forma, foram identificados sete possíveis impactos ambientais em ambas as 
fases em análise, a saber: morte e/ou captura de elementos da fauna; danos aos espeleotemas; 
vibrações; dispersão de material particulado; fluxo de lama na vertente (ai); e, assoreamento 
(cavidade). Destaca-se que o impacto de supressão da cavidade só é previsto na fase 2 da 
atividade em licenciamento. Os demais impactos identificados para ambas as fases possuem 
características reversíveis mediante a adoção de medidas preventivas e/ou de correção e devem 
ser obrigatoriamente evitados durante as atividades.  
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Sobre a significância do impacto ambiental, que corresponde aqui ao grau de impacto que é 
estabelecido no art 5º da Resolução Conama nº 347 de 2004, esta é apresentada na Tabela 10. 
A equipe da SUPPRI considerou satisfatória a metodologia apresentada pelo empreendedor no 
tocante, principalmente, da análise desta característica para os impactos ambientais 
identificados. 

De acordo com a revisão acerca dos fluxos de veículos nas vias existentes e os possíveis 
impactos sobre as cavidades do projeto, solicitada por informação complementar, considerou-
se, como já demonstrado, que a maioria das cavidades se encontra em distância superior aos 
limites estabelecidos no prognóstico das vibrações operacionais. Apesar de as cavidades TAQ-
17 e TAQ-19 se encontrarem a cerca de 10 metros dos acessos não pavimentados, essas 
cavidades estão situadas a 800 metros da ADA do empreendimento, o que faz com que as 
vibrações decorrentes da atividade de veículos e equipamentos não as comprometa.  

Especificamente no caso da TAQ-17, situada a 10 metros de uma estrada não-pavimentada 
(antiga estrada BH-Nova Lima ou BH-RJ), a feição encontra-se suscetível à deposição de 
material particulado em função das atividades de outras empresas e tráfego intermunicipal. Neste 
sentido, foi proposta a umectação deste trecho da via, nas etapas de implantação e operação do 
empreendimento. No caso das vibrações ocasionadas pela movimentação de máquinas e 
veículos pesados, previu-se que as vibrações geradas pelas atividades do empreendimento não 
possuem potencial para impactar a cavidade, uma vez que a operação destes equipamentos 
ocorrerá a uma distância de 1,1 km da cavidade e o escoamento da produção, em seu trecho 
mais próximo à feição, ocorrerá a cerca de 450 metros desta, no emboque do Túnel 1. 

 

FIGURA 23 LOCALIZAÇÃO DA TAQ-17EM RELAÇÃO À ADA DO COMPLEXO MINERÁRIO. FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES, 2021. 
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Quanto ao impacto decorrente da dispersão de particulados, 16 cavidades do empreendimento 
têm potencial para serem impactadas dessa forma: TAQ-01, TAQ-02, TAQ-03, TAQ-06, TAQ-
07, TAQ-10, TAQ-11, TAQ-12, TAQ-13, TAQ-14, TAQ-R-01, TAQ-R-02, TAQ-R-03, TAQ-R-05, 
TAQ-R-12 e TAQ-R-13. Porém, foi considerando o volume pouco significativo de veículos 
associados ao empreendimento nas etapas de implantação e operação do projeto, que 
representam um acréscimo de 13% ao fluxo diário existente atualmente e apenas 5%, caso seja 
considerada a operação pretérita dos demais empreendimentos na região (EMPABRA, 
interditada pela SEMAD em 2018 e Gute Sicht, embargada em 2020). 

Como medida de controle as cavidades TAQ-06, TAQ-07, TAQ-10 e TAQ-11 serão alvo de 
monitoramento de material particulado, por serem mais próximas ao empreendimento. Poderão 
ser incluídas novas cavidades caso seja detectado impacto nessa amostra. Por serem alvo de 
compensação espeleológica, as cavidades TAQ-12 e TAQ-13 também serão monitoradas. 

Também foi solicitada por informação complementar a descrição das espécies associadas à 
quiropterofauna relacionadas às cavidades, assim como os impactos previstos pelas 
intervenções no uso pelas espécies nessas feições. De acordo com o empreendedor, na área 
do projeto foram registradas 39 espécies/sonótipos nos ecossistemas epígeos. Dentre essas, 19 
espécies apresentam algum tipo de relação com cavidades (cinco delas como essencialmente 
cavernícola e 14 como cavernícola oportunista), sendo que somente duas foram registradas nos 
ambientes cavernícolas do empreendimento: Carollia perspicillata (TAQ-06, TAQ-08, TAQ-11 e 
TAQ-19) e Micronycteris microtis (TAQ-08 e TAQ-17). Neste sentido, foi constatado nos estudos 
que a mastofauna voadora da área é composta principalmente por espécies comuns, de ampla 
distribuição e alta plasticidade ambiental. Dada a característica relacionada às pequenas 
dimensões das cavidades na área do empreendimento, foi considerado que muitas espécies de 
Chiroptera forrageiam a região, no entanto, não necessariamente se abrigam nestas cavernas.  

Em relação aos prováveis impactos, conforme demonstrado nos estudos, apenas as cavidades 
TAQ-17 e TAQ-19 apresentaram uso recorrente por espécies de morcegos. No entanto, estas 
se encontram distantes da ADA do empreendimento (> 800 metros) em região onde não ocorrerá 
influência dos aspectos ambientais decorrentes, tais como abertura de novos acessos, instalação 
de estruturas, movimentação de equipamentos e veículos pesados, desmonte de rochas e 
supressão de cavidades. Apesar de a TAQ-17 distar a mais de 1,1 km da ADA, sua localização 
a cerca de 10 metros de uma estrada não pavimentada utilizada por outras empresas e pessoas 
em geral, constatou-se que sua localização em vertente oposta ao acesso/empreendimento não 
tende a configurar influência por aspectos ambientais capazes de promover impactos à 
quiropterofauna. 

Os programas serão detalhados no item específico.  

Em resumo são apresentados na Tabela 10 os potenciais impactos ambientais sobre o 
patrimônio espeleológico nas fases de implantação e operação do empreendimento.  De maneira 
geral a maior parte dos impactos elencados são classificados como significativos. 
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TABELA 10 SIGNIFICÂNCIA DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS PARA O PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO.  

Fase Meio Aspectos Ambientais Impacto Ambiental Possível 
Magnitude do 

impacto 
ambiental 

Sensibilidade do 
impacto ambiental 

Significância do 
impacto ambiental 

F
as

es
 1

 e
 2

 

F
ís

ic
o 

e 
B

ió
tic

o 

Abertura de acessos e 
instalação de estruturas 

Assoreamento (cavidade) Moderada Baixa Significativa 
Alterações no regime hidrológico de corpos 
d’água alóctones que drenam as cavidades 

Moderada Baixa Significativa 

Fluxo de lama na vertente (AI) Moderada Baixa Significativa 

B
ió

tic
o 

Alterações no aporte de recursos tróficos Baixa Baixa Pouco significativa 

F
ís

ic
o 

Alteração das condições microclimáticas 
do ambiente subterrâneo 

Moderada Baixa Significativa 

B
ió

tic
o 

Baixa Baixa Pouco significativa 

F
ís

ic
o 

e 
B

ió
tic

o 

Dispersão de material particulado Moderada Baixa Significativa 

B
ió

tic
o 

Alteração do fluxo de populações entre 
o meio epígeo e hipógeo 

Baixa Baixa Pouco significativa 

F
ís

ic
o 

e 
B

ió
ti

co
 Movimentação de 
equipamentos e veículos 

pesados 

Vibrações Moderada Baixa Significativa 
Ruídos Moderada Baixa Significativa 

Dispersão de material particulado Moderada Baixa Significativa 
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Fase Meio Aspectos Ambientais Impacto Ambiental Possível 
Magnitude do 

impacto 
ambiental 

Sensibilidade do 
impacto ambiental 

Significância do 
impacto ambiental 

F
as

e 
1 

F
ís

ic
o 

e 
B

ió
tic

o Acesso não autorizado de 
pessoas 

Moderada Baixa Significativa 

F
as

es
 1

 e
 

2 

Pichação Baixa Média Significativa 
Pisoteio Baixa Média Significativa 

Depósito de lixo Baixa Média Significativa 
Danos aos espeleotemas Baixa Média Significativa 

Morte e/ou captura de elementos da fauna Baixa Média Significativa 

F
as

e 
2 Desmonte de rocha 

Dispersão de material particulado Moderada Baixa Significativa 
Vibração Moderada Baixa Significativa 

Supressão de cavidades 
Alta Baixa Significativa 

Supressão 
de cavidades 

Alta Baixa Significativa 
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5.1.2.6 Compensação Espeleológica 

Neste item são apresentadas as propostas de compensação espeleológica para as cavernas 
TAQ-05 (grau de relevância alto) e TAQ-04 (grau de relevância médio). As propostas foram 
analisadas pela equipe técnica da SUPPRI e consideradas inicialmente satisfatórias. Contudo, a 
sua aprovação se dará somente na etapa de LI da Fase 2, quando está previsto o impacto sobre 
essas cavidades.  

A proposta de compensação espeleológica foi apresentada em consonância com a legislação 
vigente (especificamente o Decreto Federal nº 99556/1990, vigente à época de sua 
apresentação, e a Instrução de Serviço Sisema nº 08/2017), para as três cavidades que serão 
alvo de impactos negativos irreversíveis na Fase 2 do Projeto CMST (sobreposição com a ADA 
do empreendimento). Todas elas são hospedadas em rochas ferríferas. 

Ressalta-se que o recente Decreto Federal nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, não foi 
considerado na análise do processo em tela, porquanto o art. 11, caput, estabelece que os 
procedimentos previstos no referido Decreto se aplicam aos processos iniciados após a sua 
vigência. 

A cavidade TAQ-05 apresenta alta relevância e conforme art. 4º, §1º do Decreto 99556/1990, 
como contrapartida pelo impacto irreversível causado nesta cavidade, deverá ser adotada a 
preservação permanente de duas cavidades naturais subterrâneas, com o mesmo grau de 
relevância, de mesma litologia e com atributos similares a ela. Conforme §4º do mesmo artigo 
do decreto supracitado, para a mitigação do impacto irreversível na cavidade TAQ-04, 
empreendedor deverá adotar medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo órgão 
ambiental competente, que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio 
espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de 
relevância máximo e alto. Para o impacto negativo irreversível na cavidade TAQ-R-04 (grau de 
relevância baixo), não são previstas medidas e ações para assegurar a preservação de outras 
cavidades naturais subterrâneas e ou outras formas de compensação ambiental. 

Para a compensação espeleológica da cavidade TAQ-05, optou-se pela utilização de sítios 
espeleológicos existentes na área do empreendimento como cavidades testemunhos, dentre as 
cavidades classificadas como de alta relevância e que não se sobrepõem à ADA atual e/ou do 
Plano Diretor do empreendimento e que estejam hospedadas em rochas ferríferas. Neste 
sentido, foi considerada a avaliação de similaridade baseada no art. 20 da IN MMA nº 02/2017.  

Os resultados apresentados nos estudos indicaram as cavidades TAQ-13 e TAQ-17 (após 
reclassificação da relevância da cavidade TAQ-012) para a compensação espeleológica. No que 
se refere às análises dos grupos de atributos, atributos individualizados, pontuação e 
espeleometria, essas cavidades demonstraram similaridade e/ou superioridade em relação à 
TAQ-05, o que garante que a proposta de compensação espeleológica está em conformidade 
com solicitado pelo Artigo 20 da IN MMA nº 02/2017. As cavernas propostas para compensação 
exibem características físicas e biológicas relevantes no contexto espeleológico local e regional 
que justificam sua conservação, além de estarem localizadas em mesma área de influência, o 
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que garante a preservação de área contínua em mesmo contexto litológico, situação favorável à 
conservação de ambientes subterrâneos.  

Ressalta-se que as cavidades selecionadas para compensação passarão a ser consideradas 
cavidades testemunho, enquadradas como de máxima relevância, nos termos da legislação, o 
que implica sua preservação integral. 

TABELA 13: SIMILARIDADE ENTRE CAVERNAS DE INTERVENÇÃO E COMPENSAÇÃO. 

 Cavidade intervinda Cavidades de Compensação 
TAQ-05 TAQ-17 TAQ-13 

Características 
geomorfológicas 

PH 7,2m 
Área 16,3m2 
Desnível 0,3m 
Volume 14,9m3 
Atributo local: hidrologia. Poucos 
tipos ou processos de deposição 
química; Presença de água de 
condensação; Presença de água de 
percolação 
Atributo regional: espeleometria 
Média projeção  
horizontal, área e volume 
 

PH 15,10 
Área 24,7m2 

Desnível 5,9 m 
Volume 29,7 m3 

PH 11,1m 
Área 16,4m2 
Desnível 4,8m 
Volume 5,2 m3 
Local: 
Espeleometria 

Características 
biológicas 

Local de  
nidificação;  
Atributo regional: ecossistema 
cavernícola 
Alta Riqueza de espécies; Média 
diversidade de  
Espécies 
Nenhum táxon novo, raro ou 
troglomórfico 

Local: Ocorrência 
de espécies 
Regional: 
Ecossistema 
cavernícola, 
ocorrência de 
espécies 
 
Alta riqueza de 
espécies 
Média diversidade 
de espécies 
1 taxon 
troglomórfico 
Nenhuma espécie 
nova ou rara 

Local: Ocorrência 
de espécies 
Regional: 
Ecossistema 
cavernícola, 
ocorrência de 
espécies 
 
Alta riqueza de 
espécies 
Média diversidade 
de espécies 
1 taxon novo 
1 troglomórfico 
Nenhuma espécie 
rara 

Para a compensação da cavidade TAQ-04 (média relevância) foi apresentada a proposta de 
contratação de consultoria para elaboração do plano de manejo espeleológico das cavernas 
localizadas no interior do Parque Municipal das Mangabeiras, às expensas do empreendedor. O 
Parque das Mangabeiras, área urbana protegida nos termos da legislação urbanística, é limítrofe 
ao empreendimento e encontra-se no mesmo contexto litológico, fitofisionômico e climático. 
Dessa forma, considerou-se que as cavidades do Parque das Mangabeiras possivelmente 
abrigam espécimes da fauna e contenham aspectos físicos similares às cavidades que serão 
alvo do Projeto CSMT. 

Através do CANIE, são conhecidas 08 cavidades no Parque das Mangabeiras, porém existe 
potencial para novas descobertas. Nesse sentido, a etapa inicial de execução da proposta 
apresentada é baseada na prospecção sistemática na Unidade, com vistas a registrar a presença 
de novas cavidades, seguida do mapeamento topográfico. Posteriormente, planeja-se a 
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realização do diagnóstico do meio físico e biótico, que subsidiarão o planejamento estratégico, 
no qual será estabelecido o zoneamento das cavidades e os ajustes para recepção do turismo.  

De posse dessas informações, será construído um produto a ser entregue para aprovação pela 
equipe do Parque. Após a aprovação serão realizados treinamentos com a equipe do Parque 
das Mangabeirase seus respectivos guias, além de palestras, distribuição de kits adicionais, tais 
como cartilhas, mapas, folders e mídia digital. O investimento previsto para essa medida 
compensatória está estimado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

5.2 Meio Biótico 

O empreendimento está inserido no bioma Mata Atlântica, em zona rural, na borda norte do 
Quadrilátero ferrífero, mais precisamente no ecótone entre Mata Atlântica e Cerrado, na Serra 
do Espinhaço, na Serra do Curral. Por se tratar de um ecossistema de transição, o 
empreendimento está inserido na matriz de Floresta Estacional Semidecidual, próximo a 
manchas de savana, gerando uma riqueza de ambientes. Podem ser classificados três tipos 
vegetacionais nativos: a Floresta Estacional Semidecidual, a Savana e o Campo Rupestre.  

Toda a intervenção será feita na propriedade Fazenda Ana da Cruz que possui 1.143,15ha. A 
Reserva Legal da propriedade se encontra dentro dos limites, perfazendo 292,80ha, o que 
corresponde a 25,61%. Conforme os estudos, o uso do solo na propriedade é o seguinte: 

TABELA 14: USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Uso do solo e Cobertura Vegetal Área (ha) % 
Áreas antropizadas / Infraestrutura 51,42 4,50 
Campo Rupestre Ferruginoso sobre canga 11,16 0,98 
Campo Rupestre Ferruginoso sobre Neossolo 178,69 15,63 
Campo Rupestre Quartzítico 29,46 2,58 
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 179,64 15,71 
Floresta Estacional Semidecidual Montana 400,27 35,01 
Reflorestamento de eucalipto 0,15 0,01 
Savana arborizada 230,02 20,12 
Savana Gramíneo-Lenhosa 62,34 5,45 
Total 1.143,15 100 

O projeto em análise se encontra em um contexto de vegetação com impacto antrópico, 
principalmente devido à proximidade com a mancha municipal de Belo Horizonte e Nova Lima, 
além de atividades minerárias próximas. Trata-se de uma vegetação bastante preservada, ainda 
que no entorno antropizado. 

Ressalta-se que o Projeto CMST está localizado dentro da APA Sul da RMBH, na zona de 
amortecimento do Parque Estadual da Baleia e do Parque Estadual Serra do Rola-Moça e no 
entorno de diversos Parques Municipais, considerados como áreas verdes pela própria 
legislação urbanística, o Parque Municipal Paredão da Serra do Curral (Belo Horizonte), o Parque 
Municipal das Mangabeiras (Belo Horizonte) e o Parque Municipal Rego dos Carrapatos (Nova 
Lima). 

5.2.1 Flora 
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A floresta estacional semidecidual é o tipo vegetacional dominante na região. Os maiores trechos 
de FESD presentes na área de estudo regional encontram-se nos fundos dos vales, associados 
aos cursos d’água. Essas, chamadas de FESD aluviais, funcionam como corredores ecológicos 
para manutenção dos fluxos gênicos. A Savana, ou Cerrado, é uma vegetação xeromorfa, com 
subtipos gramíneo-lenhosa e Savana-parque. Há ainda campos rupestres, caracterizados como 
refúgios ecológicos, sob quartzito e ferro. Não há previsão de impactos de abrangência regional, 
ainda que haja grande importância das áreas de campos rupestres como refúgios ecológicos.  

Das 1109 espécies da flora listadas como de potencial ocorrência pra a área do projeto, 121 
estão em listas de espécies ameaçadas, sendo 08 pteridófitas e 113 angiospermas. 

Diagnóstico local 

Foi feito inicialmente o levantamento do uso do solo e da cobertura vegetal, por meio de imagens 
de satélite e visitas em campo. Foram determinadas 7 classes de uso do solo: 

TABELA 15: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA AEL. 

Uso e ocupação do solo Área (ha) % da AEL 
Floresta Estacional Semidecidual 7.343,34 44,04% 
Savana 6.525,67 39,13% 
Campos Rupestres 598,26 3,59% 
Brejo ou Várzea 90,37 0,54% 
Corpos d’água 224,51 1,35% 
Reflorestamento de eucalipto 12,35 0,07% 
Áreas antropizadas / Infraestrutura 1.880,88 11,28% 
Total 16.675,38 100% 

 

Em detalhamento das coberturas vegetais para a ADA do projeto, temos: 

TABELA 16: USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL POR FASE DO EMPREENDIMENTO. 

Uso do solo e cobertura vegetal Fase 1 (ha) Fase 2 (ha) Área total (ha) % da ADA 
Campo Rupestre Ferruginoso sobre canga - 15,11 15,11 14,92 
Campo Rupestre Ferruginoso sobre Neossolo 7,49 19,24 26,73 26,40 
Campo Rupestre Quartzítico 4,17 9,61 13,78 13,61 
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 5,24 - 5,24 5,18 
Floresta Estacional Semidecidual Montana 10,21 6,71 16,92 16,71 
Savana Arborizada 7,76 3,57 11,33 11,19 
Savana Gramíneo-Lenhosa 6,40 4,20 10,60 10,47 
Reflorestamento de eucalipto 0,08 - 0,08 0,08 
Áreas antropizadas / infraestrutura 1,43 0,02 1,45 1,43 
TOTAL 42,78 58,46 101,24 100 

 

A Floresta Estacional Semidecidual ocupa 44% da AEL do empreendimento. Nas áreas próximas 
às drenagens, cursos d’água, encostas íngremes a FESD se encontra em melhores estágios de 

conservação, atingindo o estágio médio de sucessão, com indivíduos de grande porte. Os 
restantes são mais impactados, recortados por estradas e acessos vicinais. As savanas ocupam 
quase 40% da AEL, ocorrendo sob os tipos Savana Arborizada e Savana Gramíneo-Lenhosa. 
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Os campos rupestres são formações herbáceo-arbustivas em áreas com afloramentos rochosos 
ou solos rasos. Em alguns locais, há a predominância de uma única espécie, formando manchas 
de velloziáceas ou ciperáceas de pequeno porte. As infraestruturas consideradas foram 
estradas, áreas urbanas, pátios de manobras, ferrovias ou outras obras e instalações.  

Na AEL do projeto foram registrados brejos ou várzeas em 90,37ha (0,54%). Na ADA não foram 
mapeados, devido ao relevo acentuado. Os brejos mapeados no estudo correspondem a bacias 
e/ou barragens assoreadas, onde se desenvolveu uma vegetação herbácea típica de brejos 
naturais, associada a espécies exóticas, e onde eventualmente ocorrem, também, alguns 
arbustos generalistas. 

O levantamento florístico foi realizado em 7 campanhas de campo em 2013, 2014 e 2019, essas 
em 2019 exclusivamente na ADA da Fase 1. Ele abrangeu todos os hábitos de plantas vasculares 
encontradas férteis. Posteriormente, foi realizado inventário florestal nas formações com 
rendimento lenhoso, alocando parcelas de 20x30m, com medição de todos os indivíduos com 
CAP maior ou igual a 15,7cm. Nas áreas de campo rupestre e Savana Gramíneo-Lenhosa foram 
realizadas amostragens fitossociológica com parcelas de 1m2. O estágio sucessional foi 
estabelecido conforme a Resolução CONAMA nº392 de 2007 para as formações florestais e 
conforme a Resolução Conama nº 423 de 2010, acrescidos de metodologia do Grupo de 
Trabalho criado para definir estágios sucessionais das fitofisionomias do Bioma Cerrado no 
estado de Minas Gerais.  

Os resultados serão apresentados no item de autorização de intervenção ambiental.  

5.2.2 Fauna 

O diagnóstico de fauna foi feito com dados secundários para inventário regional e com dados 
primários na área de projeto, descrita nos estudos como Área de Estudo Local. Essa área foi 
definida a partir da rede hidrográfica, do arranjo topográfico, da presença de remanescentes de 
vegetação nativa. A área de estudos locais abrange, portanto, aproximadamente 16.675ha e os 
municípios de Sabará, Nova Lima, Raposos e marginalmente Belo Horizonte, considerando a 
região a sudeste da Serra do Curral.  

As coletas de 2013 e 2014, vinculadas ao processo arquivado, foram feitas no âmbito da Licença 
para captura de animais silvestres 290/2013 NUFAS/MG, 289/2013 NUFAS MG; 298/2013 
NUFAS MG; 068/2013 IEF. O empreendedor realizou novas coletas, contudo, em 2020 e 2021, 
apresentadas nas informações complementares, por meio da Autorização de Manejo de Fauna 
SPP 36/2020-A (25/09/2020) e Licença de Pesca Científica 11/2020 (18/09/2020). As novas 
coletas usaram da mesma metodologia das primeiras. A equipe técnica entende, portanto, que 
houve suficiência espacial e temporal na amostragem de fauna, sendo capaz de subsidiar a 
avaliação de impactos do empreendimento sobre os aspectos bióticos.  
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Herpetofauna 

Para diagnóstico da herpetofauna regional, foram apesentados dados com base em bibliográfica 
científica.  

 

Fonte  Região de abrangência 
Leite et al, 2008 LEITE, F.S.F.; JUNCÁ & ETEROVICK, P.C. 

2008. Status do conhecimento, endemismo e 
conservação de anfíbios anuros da Cadeia do 
Espinhaço, Brasil.- Megadiversidade 4(1-
2):1588-176 

Serra do Espinhaço (Nova Lima, 
Raposos, Sabará, Belo Horizonte, 
Brumadinho, Caeté e Ibirité) 

São Pedro & 
Pires, 2009 
São Pedro & 
Feio, 2011 

SÃO PEDRO, V; PIRES, S.; RITA, M. 2009. As 
serpentes da Região de Ouro Branco, extremo 
sul da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais. 
Revista Ceres, vo. 56, num 2, março-abril, 
2009, pp.166-171 
SÃO PEDRO, V.A.; FEIO, R.V. Anuran species 
composition from Serra do Ouro Branco, 
southermost Espinhaço Mountain Range, state 
of Minas Gerais, Brazil. Check List (São Paulo 
Online), v.7 p. 671-680,, 2011.  

Ouro Branco 

Linares, 2009 LINARES, A.M.; ETEROVICK, P.C. 
Herpetofauna de Inhotim, município de 
Brumadinho-MG, sudeste do Brasil. In: 4º 
Congresso Brasileiro de Herpetologia, 2009 
Pirenópolis-GO. Resumos do 4º Congresso 
Brasileiro de Herpetologia, 2009 

Instituto Inhotim 

Foram registradas 53 espécies de anfíbios anuros, distribuídas em 12 famílias, sendo a mais 
expressiva delas Hylidae, com 42% das espécies. Essa alta riqueza se deve principalmente pela 
heterogeneidade de ambientes no ecótone. Dessas espécies, 10 são endêmicas da Cadeia do 
Espinhaço e duas são classificadas como ameaçadas de extinção: Physalaemus maximus (VU 
– MMA, 2014) e Pithecopus ayeaye (CR – COPAM, 2010). Foram ainda estimadas 46 espécies 
de répteis, sendo 45 Squamata e 1 quelônio. Nenhuma das espécies de Squamata é ameaçada 
de extinção ou considerada endêmica. Foram estimadas 34 espécies de serpentes, grupo com 
espécies de interesse médico, como as corais-verdadeiras e as jararacas. A única espécie de 
Testudine é o cágado Hydromedusa maximiliani, classificado como Vulnerável (COPAM, 2010) 
e Deficiente em Dados (MMA, 2014).  
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O diagnóstico local foi feito em cinco campanhas, sendo três inicialmente, realizadas em 
outubro/2013, janeiro/2014 e maio/2014, com amostragem em 36 pontos, dos quais 33 por busca 
ativa e 3 por armadilhas de interceptação e queda, além de dois métodos complementares – 
amostragens de estradas e registros ocasionais, e mais duas em outubro/2020 e dezembro de 
2020, incluindo 7 áreas amostrais para busca ativa (incluindo os 33 pontos de amostragens 
anteriores), 6 pontos de armadilhas de interceptação e queda e armadilhas tipo covo nas 7 áreas 
amostrais. Este último método foi acrescentado devido a questionamentos da equipe técnica 
sobre a ausência de registros inicialmente de Hydromedusa maximiliani nos diagnósticos, apesar 
do potencial de ocorrência da espécie ameaçada na área de estudo.  

Foram amostradas 51 espécies, das quais 31 anfíbios e 20 répteis. Dessas, 10 possuem algum 
interesse conservacionista. Todas foram identificadas até o nível de espécie, incluindo 
Tropidurus aff. torquatus, antes erroneamente identificado como Tropidurus torquatus, mas que 
tem sido tratada na literatura como uma nova espécie em processo de descrição. Os valores de 
riqueza registrados podem ser considerados moderados, aproximadamente 33% da riqueza de 
anfíbios e 18% da riqueza de répteis registradas para o Quadrilátero Ferrífero.  

Um dos táxons registrados na primeira coleta se tratava de um táxon não plenamente 
identificado, que pode representar uma nova espécie para a ciência – Bokermannohla aff. 
circumdata. Contudo, nos novos estudos, ela foi classificada como B. circumdata. Houve, ainda 
o registro de Scinax aff. perereca, uma espécie ainda em processo de descrição. Trata-se de 
uma espécie relativamente comum no Quadrilátero, resistente a certa perturbação no ambiente. 
Houve ainda registros de espécies com distribuição restrita (Ischnocnema izecksonhi, 
Aplastodiscus arildae, Hylodes uai, Ololygon longilinea, Ololygon luizotavioi e Ololygon tripui), 
com destaque para Ololygon tripui, um anuro endêmico e regionalmente raro. Há ainda espécies 
dependentes de áreas florestadas, como Vitreorana uranoscopa; Proceratophrys boiei e 
Haddadus binotatus. As áreas mais relevantes de ocorrência de anuros foram os fragmentos 
florestais, particularmente o ponto H17. Nenhuma das espécies encontradas se encontra 
ameaçada nas listas oficiais. Contudo, Ischnocnema izecksohni é categorizado como Deficiente 
em Dados pela IUCN (2018). A espécie Hylodes uai é endêmica ao Quadrilátero Ferrífero, 
considerado raro e merece atenção, principalmente por sua dependência de córregos límpidos 
e encachoeirados no interior de florestas. Por este motivo, foi apresentado um programa 
específico para ela nas informações complementares. 

Foram amostradas 12 espécies de répteis, nenhuma delas ameaçada. Algumas delas são 
consideradas endêmicas do bioma e regionalmente raras, Enyalius bilineatus, Ecpleopus 
gaudichaudii, Elapomorphus quinquelineatus e Echinanthera melanostigma. As áreas de floresta 
também foram as mais importantes para os répteis. Houve registro de uma espécie de interesse 
médico, Bothrops jararaca. Importante ressaltar também o registro de Cercosaura quadrilineata, 
um lagarto com registros esparsos em Minas Gerais, bastante sensível a alterações ambientais; 
e de Ameivula cipoense, um lagarto com poucos registros também e com poucas populações 
remanescentes. Para essas últimas, o empreendedor apresentou um Programa de Conservação 
nas informações complementares. 

Não houve registo de quelônios, apesar do método de coleta de covo. Há possibilidade de 
ocorrência, pelos dados secundários, de Phrynops geoffroanus e Hydromedusa maximiliani, 
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além de Caiman latirostris e alguns anfisbênios, que não foram observados nas coletas de dados 
primários.  

Avifauna 

Para o diagnóstico de avifauna, foram utilizados estudos em locais próximos: 

• Parque Municipal Paredão da Serra do Curral, no município de Belo Horizonte 
(VASCONCELOS, 2007; ECOAVIS, 2013a); 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata Samuel de Paula, no município 
de Nova Lima (FERREIRA et al., 2009); 

• Parque Estadual da Serra do Rola Moça, nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, 
Ibirité, Brumadinho e Estação Ecológica de Fechos, no município de Nova Lima (HASS 
et al., 2005); 

• Parque Municipal das Mangabeiras, no município de Belo Horizonte (MELO-JÚNIOR et 
al., 1996; PEDERSOLI et al., 2010; ECOAVIS, 2013b; Tadeu Melo-Júnior “comunicação 

pessoal”); 

• Parque Municipal Roberto Burle Marx, no município de Belo Horizonte (PEDERSOLI et 
al., 2010). 

Foram estimadas (dados secundários) para a região 261 espécies de aves, distribuídas em 21 
ordens e 54 famílias. Dentre essas espécies, 41 são endêmicas da Mata Atlântica, quatro do 
Cerrado, três dos topos de montanha do leste do Brasil e uma, o beija-flor-de-gravata-verde 
(Augastes scutatus), com ocorrência restrita à cadeia do Espinhaço. Apenas uma delas é 
considerada ave migratória (Falco peregrinus). As seguintes espécies são consideradas 
ameaçadas: 

TABELA 17: ESPÉCIES AMEAÇADAS DA AVIFAUNA 

Táxon Nome popular Categoria de ameaça 
BR (MMA, 2014) MG (COPAM, 2010) 

Tinamus solitarius Macuco  EN 
Crax blumenbachii Mutum-de-bico-vermelho CR CR 
Odontophorus capueira Uru  EN 
Urubitinga coronata Águia-cinzenta EN EN 
Cullicivora caudata Papa-moscas-do-campo  VU 

O inventário local foi realizado inicialmente em agosto/2013, outubro/2013, janeiro/2014 e 
junho/2014 e nas campanhas complementares em setembro e dezembro de 2020. Foram 
selecionados pontos de amostragem, distribuídos em 26 transectos, usando o método de listas 
de Mackinnon (adaptado para 10 espécies) e gravação por microfones unidirecionais para 
identificação posterior. Foram ainda usadas técnicas de playback, focando em espécies de 
interesse conservacionista. Foram ainda considerados outros pontos de diagnósticos feitos em 
2010 e 2012 para compor a amostra.  
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Foram registradas 269 espécies de aves, distribuídas em 22 ordens e 53 famílias. As famílias 
mais representativas foram Tyrannidae e Thraupidae. O índice de diversidade encontrado foi de 
4,79. O ambiente mais diverso e mais rico foi o de florestas, seguido pelo campestre, mas poucas 
espécies são exclusivas de algum ambiente. Cerca de 60% das espécies são consideradas 
generalistas e com baixa sensibilidade a perturbações ambientais, enquanto somente 3% possui 
alta sensibilidade, sendo: Patagioenas plumbea (pomba-amargosa), Sclerurus scansor (vira-
folha), Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado), Lepidocolaptes squamatus (arapaçu-escamado), 
Clibanornis rectirostris (furabarreira), Cypsnagra hirundinacea (bandoleta), Microspingus 
cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau) e Micropygia schomburgkii (maxalalagá), esta última 
ameaçada de extinção. Em relação aos hábitos alimentares, há representantes de todos os 
grupos, com predomínio de insetívoros e onívoros.  

Das espécies registradas, apenas 6 estão ameaçadas de extinção: 

TABELA 18: ESPÉCIES AMEAÇADAS DA AVIFAUNA. 

Espécie Categoria de ameaça Principais ameaças 
Urubitinga coronata 
Águia-cinzenta 

EN (MMA, 2014) 
EN (COPAM, 2010) 

Destruição de habitat e 
perseguição 

Micropygia schomburgkii 
Maxalalagá 

EN (COPAM, 2010) Destruição de habitat e 
incêndios de origem antrópica 

Sporophila frontalis 
Catatau; pixoxó 

VU (MMA, 2014) 
EN (COPAM, 2010) 

Destruição de habitat, apanha e 
comércio ilegal 

Sporophila falcirostris 
Cigarra-verdadeira 

VU (MMA, 2014) 
EN (COPAM, 2010) 

Destruição de habitat, apanha e 
comércio ilegal 

Phibalura flavirostris 
Tesourinha da mata 

VU (COPAM, 2010) Perda de habitat 

Sporophila angolensis 
curió 

CR (COPAM, 2010) Apanha e comércio ilegal 

Há ainda o registro de outras espécies consideradas deficiente em dados (3) ou quase 
ameaçadas (10), que devem ter atenção nos monitoramentos e nas ações de conservação.  Há 
ainda grande quantidade de espécies cinegéticas e xerimbabos, como psitacídeos e aves 
canoras.  

Em relação ao endemismo, 41 espécies são endêmicas de algum ambiente. As espécies raras, 
conforme a opinião do especialista, são: Rhynchotus rufescens, Sarcoramphus papa, Urubitinga 
coronata, Circus buffoni, Micropygia schomburgkii, Heliactin bilophus, Cypsnagra hirundinacea e 
Neothraupis fasciata, de hábito campestre; Geotrygon montana, Sclerurus scansor, 
Phylloscartes eximius, Haplospiza unicolor, Sporophila frontalis e Sporophila falcirostris, de 
hábito florestal.  

De forma geral, considera-se que a diversidade da avifauna está bem amostrada e é bastante 
rica, coerente com valores da região. As medidas de controle podem ajudar na mitigação dos 
impactos sobre a comunidade.  

Foi questionado nas informações complementares os possíveis impactos sobre Micropygia 
schomburgkii, considerando que a espécie foi bastante frequente nas coletas de ambientes 
campestres e se encontra ameaçada. O empreendedor afirma que os impactos esperados sobre 
a espécie decorrem especialmente da perda de habitat campestre para a implantação do 
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empreendimento, que é estimada em 55,62 ha; e de eventuais perdas de indivíduos por 
atropelamento, tendo em vista a esperada circulação de veículos e maquinários, particularmente 
nas fases de implantação e operação do empreendimento. Há medidas de controle, mitigação e 
compensação previstas, que permitirá a manutenção da espécie na região.  

Já as espécies Sporophila frontalis e S. falcirostris estão associadas a ambientes florestais. O 
impacto do empreendimento sobre ecossistemas florestais será pouco significativo, de forma que 
sobre essas espécies incidirá pouca interferência.  

Mastofauna 

Para o diagnóstico secundário de mastofauna, foram utilizados inventários faunísticos em locais 
próximos: 

• Parque Municipal das Mangabeiras, no município de Belo Horizonte; 

• Parque Estadual da Serra do Rola Moça, nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, 
Ibirité e Brumadinho; 

• Estação Ecológica de Fechos, no município de Nova Lima; 

• Área de Proteção Especial da Mutuca, no município de Nova Lima; 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata do Jambreiro, no município de Nova Lima; 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata Samuel de Paula, no município 
de Nova Lima. 

Foram estimadas 43 espécies de mamíferos não voadores, distribuídos em 19 famílias e 8 
ordens. O termo pequenos mamíferos é uma denominação funcional ecológica que congrega 
marsupiais e roedores de pequeno porte, que compartilham um mesmo nicho e recursos 
alimentares e são amostrados pelas mesmas técnicas. Das espécies estimadas, quatro são 
endêmicas da Mata Atlântica: o gambá-deorelha-preta (Didelphis aurita), o guigó (Callicebus 
nigrifrons), o rato-do-brejo (Oxymycterus dasytrichus) e o caxinguelê (Guerlinguetus ingrami). 
Em relação às espécies ameaçadas, temos: 

TABELA 19 ESPÉCIES AMEAÇADAS DA MASTOFAUNA ESTIMADA PELOS DADOS SECUNDÁRIOS PARA A REGIÃO 

Espécie Presença em lista federal Presença em lista estadual 
Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus)  Vulnerável (MMA, 2014) Vulnerável (COPAM, 2010) 
jaguarundi (Puma yagouaroundi), Vulnerável (MMA, 2014)  
rato-de-espinho (Trinomys moojeni) Em perigo (MMA, 2014) Vulnerável (COPAM, 2010) 
Cateto (Pecari tajacu)  Vulnerável (COPAM, 2010) 
Jaguatirica (Leopardus pardalis)  Vulnerável (COPAM, 2010) 

Os dados locais foram avaliados em 5 campanhas: outubro/2013, janeiro/2014 e junho/2014; 
setembro/2020 e janeiro/2021. Para avaliação de pequenos mamíferos não voadores, foram 
selecionados 17 pontos, dos quais 8 em áreas de floresta, 6 em áreas campestres, 2 em áreas 
antropizadas e 1 em área de campo rupestre. Foram utilizadas armadilhas de captura viva, com 
o método de captura, marcação e recaptura. Os mamíferos de médio e grande porte foram 
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avaliados por armadilhas fotográficas (15 pontos) e por busca ativa em 54 transectos. Houve 
ainda entrevistas de maneira informal e não estruturada, com o intuito de complementar 
qualitativamente as informações obtidas por meio dos outros métodos amostrais.  

Foram identificadas 42 espécies silvestres de mamíferos não voadores confirmadas para a área 
de estudo. Dessas, 31 foram registradas nos ambientes florestais e 17 em ambientes 
campestres. Nos ambientes antropizados, foram registradas 07 espécies. Os ambientes 
florestais contaram com 20 espécies exclusivas. Foram registradas 15 espécies de pequenos 
mamíferos, dos quais 12 em áreas florestais e 6 em savanas; dos mamíferos de médio e grande 
porte, 27 espécies foram registradas.  

Habitat principal Número de espécies registradas 

Indeterminado 2 

Campestre 3 

Florestal 13 

Florestal / Savânico 7 

Geral 17 

Total Geral 42 

As espécies ameaçadas encontradas são amplamente distribuídas: 

TABELA 20: ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. 

Espécie Habitat 
preferencial 

Status de conservação 

Pecari tajacu Florestal Vulnerável (COPAM, 2010) 
Chrysocyon brachyurus Campestre Vulnerável (MMA, 2014) e Vulnerável (COPAM, 

2010) 
Lycalopex vetulus Campestre Vulnerável (MMA, 2014) 
Leopardus pardalis Florestal Vulnerável (COPAM, 2010) 
Puma concolor Florestal Vulnerável (MMA, 2014) e Vulnerável (COPAM, 

2010) 
Herpailurus yagouaroundi  Vulnerável (MMA, 2014) 

As espécies consideradas como localmente raras são lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), a 
suçuarana (Puma concolor), o macaco-prego (Sapajus nigritus), o sagui-de-cara-branca 
(Callithrix geoffroyi), a jaritataca (Conepatus semistriatus), o furão (Galictis cuja) e o tatu-peba 
(Euphractus sexcinctus) e tatu-de-rabo-mole (Cabassous unicinctus). 

As espécies endêmicas do bioma são: macaco-prego (Sapajus nigritus), o guigó (Callicebus 
nigrifrons), o sagui-de-carabranca (Callithrix geoffroyi) e o gambá-de-orelha-preta (Didelphis 
aurita). 

Houve ainda registro de espécies de importância econômica, cinegéticas e xerimbabo, que 
deverão ser alvo de monitoramento e de campanhas de conscientização por parte da empresa. 
São elas: Dasypus novemcinctus, Euphractus sexcinctus, Mazama gouazoubira, espécies do 
gênero Callithrix, Cerdocyon thous e Cuniculis paca.  
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Dentre as 42 espécies de mamíferos não voadores com ocorrência confirmada para a área de 
estudo local (AEL) do empreendimento, seis são consideradas ameaçadas. Em particular, para 
Herpailurus yagouaroundi foi registrada em campo em uma ocasião apenas, na AEL do projeto. 
Os principais fatores de ameaça a estas espécies referem-se à perda de habitat, pressões de 
caça e o risco de perdas de indivíduos por atropelamento. Essas espécies possuem grandes 
áreas de vida ocupando os habitats disponíveis de maneira heterogênea. A análise de impacto 
verificou que a perda de habitat será pontual, não representando um risco potencial para a 
conservação das espécies registradas. 

Em detalhamento nas informações complementares, o empreendedor apresentou análise de 
impacto considerando 6 características do grupo: massa corporal, hábito locomotor, uso do 
habitat, dieta, sensibilidade ambiental e área de uso, o que gerou seis grupos funcionais. Os 
impactos obtiveram significância baixa e média. O efeito de perda e alteração de habitat será 
maior para as espécies de pequeno porte, e para as espécies de médio e grande porte, somente 
para aquelas com relação direta à presença de árvores. Há registros de espécies com grande 
potencial de deslocamento, podendo compor as mesmas populações que as áreas protegidas 
de entorno.  

Para os primatas, a manutenção de corredores florestal é aspecto chave na conservação das 
populações. O empreendedor afirma que a supressão florestal para o projeto não alterará o 
quadro atual relativo à conectividade entre áreas de cobertura vegetal florestal e as áreas 
protegidas de entorno. Foi apresentada uma análise dos fragmentos florestais remanescentes 
na área após a implantação de projeto, o que gerou a imagem a seguir: 
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FIGURA 24: FRAGMENTOS FLORESTAIS REMANESCENTES NA ÁREA APÓS A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO. FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

Apenas 21,89% da ADA foi caracterizado como florestal, de forma que o impacto sobre o habitat 
principal para o grupo será mantido.  

Para o diagnóstico de quirópteros, foram levantadas informações de áreas próximas ou distantes, 
mas semelhantes: 

• Falcão et al. (2003) – Serra do Caraça; 

• Silva et al. (2005) – Município de Itabira; 

• Lessa et al. (2008) – Sul da Cadeia do Espinhaço; 

• Bruno et al. (2011) – Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, Belo Horizonte; 

• Talamoni et al. (2013) – Região metropolitana de Belo Horizonte 

Foram estimadas 34 espécies de morcegos com potencial de ocorrência na área de projeto, das 
quais nenhuma está presente em listas de espécies ameaçadas e nenhum dos táxons é 
endêmico.  

Para a avaliação de dados primários, foram realizadas 5 campanhas em outubro/2013, 
janeiro/2014 e junho/2014; setembro/2020 e janeiro/2021, em 23 pontos, por meio de redes de 
neblina. Foram amostradas 39 espécies (189 indivíduos), pertencentes a três famílias: 
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Phyllostomidae e Vespertilionidae. As espécies mais comuns foram Artibeus lituratus, Carollia 
perspicillata e Sturnira lilium. Todos são generalistas, com alta plasticidade ambiental. As 
espécies frugívoras foram as mais abundantes nos registros, seguidos pelos nectarívoros, 
mostrando a dependência de recursos florestais para a manutenção da guilda. Nenhuma das 
espécies se encontra ameaçada. A presença de Desmodus rotundus deve ser monitorada, uma 
vez que há registros de fauna doméstica no local e nas proximidades e a espécie tem importância 
epidemiológica.  

Nas informações complementares (IC-34, SLA) foi informado que das 39 espécies registradas 
de quirópteros, 19 apresentam algum tipo de relação com cavidades (5 essencialmente 
cavernícolas e 14 cavernícolas oportunistas). No entanto, somente duas foram registradas nas 
cavidades do complexo (Carollia perspicillata e Micronycteris microtis). Há pouca fidelidade de 
habitat entre as espécies cavernícolas e o uso das cavidades do complexo pelas espécies 
aparenta ser eventual. Dessa forma, não se espera impactos significativos sobre as espécies de 
quirópteros associadas a cavidades.  

Ainda em relação a mastofauna voadora, nas três primeiras campanhas foram registradas 
espécies das famílias Phyllostomidae e Vespertillonidae, em que foi utilizada rede de neblina 
para a captura. Na quarta e quinta campanha, utilizou-se amostragem acústica e redes de 
neblina, e foram registradas espécies das famílias Phyllostomidae, Vespertillonidae, 
Emballonuridae e Molossidae. A diferença da riqueza observada entre as primeiras campanhas 
e as últimas se deu em função de um esforço amostral complementar com a utilização de 
amostragem acústica na 4ª e 5ª campanhas, que tem um bom resultado para espécies 
insetívoras.  

As espécies com identificadas a nível de gênero foram tratadas nas informações 
complementares, com a identificação da provável espécie, não se tratando de espécies 
ameaçadas.  

Invertebrados 

Os estudos apresentaram ainda diagnóstico de entomofauna de importância sanitária. A área de 
projeto está numa região com casos conhecidos de endemias transmitidas por dípteros vetores. 
Os dados secundários foram estimados pelas Secretarias de Saúde dos municípios, confirmando 
a presença dos vetores para malária, febre amarela, arboviroses, encefalite, leishmaniose.  

Os levantamentos na área de estudo foram feitos em cinco campanhas em outubro/2013, 
janeiro/2014, junho/2014, outubro/2020 e janeiro/2021. Foram selecionados 36 pontos de 
amostragem, incluindo áreas antropizadas, usando armadilhas luminosas e coletas de imaturos 
em cursos d’água. Foram amostradas 46 espécies de dípteros, sendo 13 delas exclusivas de 
ambientes florestais. O maior número de espécies registradas exclusivamente nas ultimas 
campanhas de campo pode ser justificado pela diferença no esforço de captura e as condições 
dos criadouros em relação aos aspectos climáticos.  

Das espécies registradas, diversas são vetores reconhecidas: de filariose e arboviroses (Culex 
quinquefasciatus, Culex restuans), leishmaniose tegumentar americana (Nyssomyia whitmani) e 
leishmaniose visceral (Lutzomyia longipalpis, Lutzomia fischeri e Lutzomia infantum). Há risco de 
serem espécies invasoras Culex restuans e Aedes albopictus com risco epidemiológico.  
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As comunidades hidrobiológicas foram avaliadas para subsidiar o monitoramento por 
bioindicadores da qualidade ambiental. Para avaliação dos dados secundários, foram usadas 
dissertações de mestrado e doutorado, artigos científicos, planos de manejo e o Plano Diretor de 
Bacia Hidrográfica do rio das Velhas.  

O fitoplancton do rio das Velhas foi estimado em 9 classes, 116 espécies. Nenhuma delas 
ameaçada de extinção, raras ou endêmicas. Em relação aos córregos e tributários, há estimativa 
de 60 espécies de fitoplancton. Já o zooplancton, há estimativa de 92 espécies para o rio das 
Velhas e 35 para córregos e tributários. Os macroinveertebrados bentônicos formam, na área do 
projeto, uma comunidade de complexidade elevada, indicando boa qualidade de água.  

O levantamento na área de projeto foi feito em 20 estações amostrais em 5 campanhas de 2013 
a 2020, abarcando: 

• Sub-bacia do córrego Jambreiro, a montante da cidade de Nova Lima 

• Sub-bacia do córrego André Gomes, afluente da margem esquerda do rio das Velhas; 

• Sub-bacias dos pequenos tributários da margem esquerda do rio das Velhas; 

• Sub-bacia do ribeirão do Brumado, afluente da margem direita do rio das Velhas, e; 

• Sub-bacia do córrego Piçarrão, afluente da margem direita do rio das Velhas. 

Foram realizadas coletas de fitoplancton, zooplancton e macroinvertebrados bentônicos. Foram 
identificadas apenas espécies de algas comuns de ampla ocorrência em ambientes lóticos, com 
predomínio de diatomáceas. Em relação ao zooplancton, foram registrados espécimes de três 
filos: Protozoa, Rotifera e Crustacea, indicando poucas alterações e uma comunidade em 
equilíbrio, com presença de bioindicadores biológicos. Os macroinvertebrados bentônicos foram 
diversos, com dominância da classe Insecta. Há destaque para a ausência de organismos 
vetores de parasitores, como Biomphalaria sp, mas presença de espécies invasoras.  

Ictiofauna 

Em relação à ictiofauna, o rio das Velhas e seus tributários estão entre as áreas de importância 
biológica muito alta de Minas Gerais. As estimativas de dados secundários foram feitas com base 
nos seguintes estudos: 

• ALVES C. B. M.; POMPEU, P. S. 2005. Historical changes in the Velhas River fish fauna 
– Brazil. In: J. N. Rinne, R. M. Hughes, and B. Calamusso, editors. Historical changes in 
large river fish assemblages of theAmericas. American Fisheries Society, Symposium 45, 
Bethesda, Maryland. p. 587602. 

• POMPEU, P. S.; ALVES, C. B. M. 2010. Ictiofauna do Rio das Velhas: revitalização, 
barragens e conexões com o rio São Francisco: documento final. Parecer Técnico. 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Belo Horizonte, MG. 
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• ALVES, C.B.M.; LEAL, C.G. 2010. Aspectos da conservação da fauna de peixes da bacia 
do rio São Francisco em Minas Gerais. MG BIOTA, Belo Horizonte, v.2, n.6. Pp. 26-50. 

• BARBOSA, J.M; SOARES, E.C. Perfil da Ictiofauna da Bacia do São Francisco: Estudo 
Preliminar. Rev. Bras. Enga. Pesca 4(1), Jan. 2009. 

Foram estimadas 103 espécies de peixes, distribuídas em 7 ordens e 24 famílias. Dessas, 4 se 
encontram ameaçadas: Brycon nattereri, Harttia leiopleura, Neoplecostomus franciscoensis, 
Pareiorhaphia mutuca. Essa última, de distribuição bastante restrita a pequenos riachos nas 
porções superiores do rio das Velhas.  

Para o diagnóstico local, foram realizadas campanhas em agosto/2013, outubro/2013, 
janeiro/2014 e junho/2014, e posteriormente em setembro e dezembro/2020 em 47 pontos. As 
amostragens foram feitas usando métodos qualitativos e quantitativos, subsidiadas pela Licença 
de Pesca científica Categoria D no. 068/2013, emitida pelo IEF e pela Licença de Pesca Científica 
no. 11/2020 emitida pela SUPPRI. Foram ainda realizadas entrevistas com pescadores locais.  

Ao longo das 6 campanhas amostrais, foram encontradas 34 espécies de 5 ordens e 12 famílias. 
A grande maioria das espécies de pequeno porte. As espécies mais abundantes foram o lambari 
(A. scabripinnis) e o cascudo (H. lima) e os pontos mais abundantes e mais diversos os 
localizados no rio das Velhas, pela grande quantidade de água e de microhabitats. Em 8 pontos 
de amostragem, não houve registros, principalmente pela ausência de água ou pela grande 
presença de afluentes urbanos. Os pontos de menor abundância foram os do córrego da 
Fazenda, Córrego Cubango e um tributário do córrego André Gomes, principalmente pela 
pequena dimensão do curso d’água e pela proximidade com as nascentes. A riqueza registrada 
é aproximadamente 25% da riqueza estimada para a bacia do Rio das Velhas.  

Das 34 espécies levantadas, 16 possuem características de interesse especial por apresentarem 
hábitos reofílicos, dependem de ambientes lóticos para sobreviverem e são sensíveis a 
alterações relacionadas à dinâmica da velocidade da água onde alterações relacionadas ao 
carreamento de sedimentos podem refletir na baixa abundância das mesmas, ou até sua 
extinção. Algumas dessas espécies são o lambari, o canivete, a curimbatá-pioa, os bagrinhos e 
os cascudos, que podem ser consideradas bioindicadoras da qualidade ambiental. O 
monitoramento dessas espécies, principalmente em drenagens que as abrigam fornecerá 
parâmetros para o entendimento da dinâmica da ictiofauna com a operação do empreendimento, 
e aumentará o conhecimento sobre as espécies afim de se propor medidas mitigadoras para 
eventuais impactos.  

Quanto às espécies de interesse para a conservação, houve duas espécies ameaçadas 
registradas (classificadas como “em perigo” em âmbito nacional): Trichomycterus brasiliensis e 
Trichomycterus cf. novalimensis. Tratam-se de cambevas, espécies de pequeno porte com 
manchas escuras e arredondadas. Enquanto a primeira é descrita para drenagens do alto São 
Francisco, a segunda foi descrita recentemente (2010) e é conhecida somente para pequenas 
drenagens no rio das Velhas, habitando riachos de elevada altitude com águas claras e baixa 
profundidade. T. brasiliensis foi registrada em 20 pontos de coleta e T. novalimensis em 16 
pontos de coleta, em áreas de influência direta do projeto e áreas livres. Houve ainda registro de 
quatro espécies exóticas (P. reticulata, O. niloticus, T. rendalli e H. littorale).  
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A espécie T. cf. novalimensis pode ser considerada endêmica à bacia do rio das Velhas, devido 
aos poucos registros existentes. No estudo apresentado, não há espécies novas ou não descritas 
pela ciência. A espécie T. cf. novalimensis foi descrita em 2010, com poucas informações ainda 
sobre sua distribuição, sua biologia e até taxonomia do gênero.  

A espécie T. cf. novalimensis e o Sítio BAZE 

Como já mencionado, a espécie de cambeva T. cf. novalimensis é uma espécie ameaçada e 
endêmica à região do projeto.  

Recentemente, em julho de 2018, a Trichomycterus novalimensis foi considerada pela “Aliança 

Brasileira para a Extinção Zero” uma espécie-alvo de máxima importância para a conservação, 
devido ao seu grave risco de extinção. Por conta disso, foi definido um sítio BAZE (Brazilian 
Alliance for Zero Extinction), denominado “Córrego do Mutuca”. Os sítios BAZE representam 

áreas prioritárias para a implementação de políticas públicas voltadas à conservação e 
recuperação de espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2018 - Portarias MMA nº 287 de 12 de 
julho de 2018 e MMA nº 413, de 31 de outubro de 2018) mas não vedam o desenvolvimento de 
atividades/empreendimentos. 

O empreendedor apresentou análise de impacto sobre a espécie, demonstrando se tratar de um 
impacto mitigável e pontual sobre a área de distribuição e o sítio BAZE, que possui inclusive 
unidades de conservação na área. Apresentou ainda proposta de um Programa denominado 
“Análise do status taxonômico, grau de ameaça de extinção e distribuição geográfica de 

Trichomycterus novalimensis e T. rubiginosus (siluriformes, trichomycteridade) no Quadrilátero 
Ferrífero, MG”. Este programa terá por objetivo resolver o “impedimento taxonômico”, de forma 

a evitar decisões equivocadas e uso inadequado de recursos em ações de conservação e ampliar 
o conhecimento sobre a distribuição geográfica e a história de vida de ambas as espécies. 

5.2.3 Análise Ecológica da Paisagem  

O empreendimento está inserido num contexto urbano, mas com grandes quantidades 
remanescentes de vegetação nativa, campestre e florestal, e por áreas protegidas formadas por 
unidades de conservação e áreas verdes metropolitanas. A análise de paisagem foi apresentada 
pelo empreendedor no âmbito das possíveis vedações da Lei Federal 11.428/2011, na qual tais 
áreas verdes metropolitanas foram consideradas, para fins de análise ambiental, com status 
semelhante ao das unidades de conservação instituídas. 

Foi realizada análise ecológica da paisagem de inserção do projeto, incluindo as duas fases. A 
metodologia consistiu na verificação da composição da paisagem numa faixa de 25 km ao redor 
do empreendimento, resultando em uma poligonal elíptica. Foi feita a classificação do uso do 
solo por meio de imagens de satélite (MAPBIOMAS, considerado o melhor mapeamento para a 
Mata Atlântica) e mapas de relevo, geológicos e de solo (para validar as áreas de campos, 
campos rupestres), e verificadas em imagens de alta resolução do Google Earth. Foram, 
posteriormente, geradas categorias de biótopos, ou unidades de paisagem. Houve uma 
metodologia para confirmação dos critérios de classificação, que foi considerada com boa 
acurácia, especialmente nos habitats naturais.  
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A composição da paisagem do polígono avaliado é em mais de 2/3 ocupado por áreas naturais, 
o que é surpreendente, considerando a proximidade com áreas urbanas significativas 

TABELA 21: COMPOSIÇÃO DA PAISAGEM DO POLÍGONO 

Tipo Classe Área (km2) % 

Habitat natural Matas 989 41.5 

Vegetação campestre 559 23.5 

Campo rupestre ferruginoso 86 3.6 

Campo rupestre quartzítico 61 2.6 

TOTAL 1695 71.2 

Área antropizada Área urbana 462 19.4 

Outros 44 1.8 

Silvicultura 37 1.6 

Corpo d’água 31 1.3 

TOTAL 687 28.8 

TOTAL 2382 100 

Este valor pode estar superestimado, como mencionado na discussão de ajuste da acurácia, 
mas será considerado para as análises posteriores. Os corpos d’água foram considerados como 

áreas antropizadas por serem, em sua maioria, decorrentes de barramentos artificiais.  

O mapa de uso e cobertura do solo foi considerado como o cenário atual e a sobreposição do 
plano diretor do empreendimento com o mapa de uso e cobertura gerou o cenário planejado. Em 
cada um dos cenários, duas avaliações foram realizadas: taxa de antropização e efeito de borda.  

Essa classificação foi ajustada em verificações pontuais, averiguando que as áreas naturais 
podem estar superestimadas. Posteriormente, a área foi subdividida em 383 polígonos 
hexagonais, denominados de paisagem de 530ha cada (definidos como um tamanho suficiente 
para avaliar o efeito fragmentação de 200m). Para cada uma dessas paisagens, foi classificado 
o grau de antropização, considerando que acima de 70% seria “hostil a espécies endêmicas”; o 

contato entre as áreas antropizadas e naturais; e a conectividade funcional. Para os 
pesquisadores da área de ecologia da paisagem, os limites indicados (70% e 55%) são definidos 
com base na possibilidade de restauração da área.  

Apenas 5% das paisagens possuem taxa de antropização entre 55 e 70%, e somente 12% a 
cobertura de habitat possui taxa de antropização inferior a 30%. Na ADA do empreendimento, 
os polígonos foram classificados como resilientes e, no cenário pós implantação, se mantém 
resilientes, alterando pouco os percentuais de ocupação de solo.  

Paisagem Taxa atual Classificação atual Taxa pós implantação Classificação pós implantação 
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1 28,9% Resiliente 29,6% Resiliente 

2 12,3% Resiliente 25,3% Resiliente 

3 6,2% Resiliente 10,4% Resiliente 

Foi ainda feita a análise sobre o contato entre os polígonos de zona urbana e os de paisagens 
naturais, como uma verificação do efeito de borda. Ainda não há metodologias consolidadas para 
a tipologia campestre, mas foram consideradas as participações das faixas externas de 50m de 
cada mancha de habitat, em função da área total da mancha.  

Foi verificado um distanciamento superior a 50m em 71,8% dos habitats remanescentes, o que 
sugere baixa pressão dos efeitos de borda. Nos 39% restantes, contudo, há maior relação 
perímetro/área, o que indica grande influência dos efeitos de borda.  

Taxa de antropização Participação de “habitat 

nuclear” na paisagem 

Participação de faixa de borda 

no total de habitat 

>70% 13,9% 81% 

55-70% 12,1% 67,9% 

30-55% 71,8% 19,9% 

<30% 71,8% 19,9% 

As 3 paisagens na ADA do empreendimento alteram pouco a contribuição da faixa de borda na 
paisagem. 

Paisagem Taxa pós implantação Contribuição da faixa de borda na paisagem 

Atual Pós implantação 

1 29,6% 33,4 33,4 

2 25,3% 16,3 30,5 

3 10,4% 14,4 17,7 

Avaliou-se também a conectividade funcional indicada pelo índice LCP (Landscape Coincidence 
Probability), que estima a probabilidade de dois pontos posicionados ao acaso se encontrarem 
conectados, por categoria de habitat natural. Para cada fragmentos, foi criado adicionalmente 
um indicador considerando o limiar para conexão de 200m, com base na mediana para os dLCPs 
(escala logarítimica) de cada categoria de habitat natural.  
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Ele foi elevado para florestas nativas, mas baixo para campos, já esperado pela própria 
configuração da geologia. O empreendimento afetará trechos de campo rupestre e não rupestre 
em classes de prioridade elevadas. 

Categoria de habitat Índice 

LCP 

Número de 

manchas 

Número de 

elementos 

Média de manchas por 

elemento 

Campestre não rupestre 0,0213 3605 589 6,1 

Campos Rupestres 

Ferruginosos 

0,0007 235 25 9,4 

Campos Rupestres 

Quartzíticos 

0,0004 90 23 3,9 

Florestas nativas 0,5056 7068 312 22,7 

A densidade de fronteiras foi avaliada pela forma das manchas de habitat e 61% das paisagens 
da área de estudo apresentaram taxa de antropização abaixo de 30%. Nesta fração, foi verificado 
o uso do solo em um buffer de 50m, que mostrou que em 71% dos habitats há distanciamento 
de áreas antrópicas, mostrando baixa pressão sobre o ambiente. 

 

FIGURA 25: PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO EM RELAÇÃO À VEGETAÇÃO 

Essa imagem mostra que os campos não rupestres possuem baixa prioridade (0 a 3), enquanto 
os campos rupestres ferruginosos e quartzíticos estão nas prioridades 4 e 5, em termos de 
conectividade funcional. 

Campos Rupestres 
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Sobre os campos rupestres: 

• Interior de Unidades de Conservação e áreas protegidas; 
• Inseridos da propriedade fazenda Ana da Cruz; 
• No entorno do empreendimento, fora da fazenda e fora de UCs. 

 

FIGURA 26: CAMPOS RUPESTRES AFETADOS E REMANESCENTES NO ENTORNO DO PROJETO CMST. FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

Os impactos sobre eles e as medidas mitigadoras propostas pelo empreendedor estão em item 
específico na avaliação de impactos.  

Florestas 

A perda de conectividade em ambientes florestais é mais significativa que as áreas campestres, 
ainda que seja em menor extensão neste processo específico. Por este motivo, o empreendedor 
apresentou medidas mitigadoras de travessia para a fauna nas áreas de quebra da 
conectividade. Além disso, há previsão de estabelecimento de corredores entre os fragmentos 
restantes.  

5.3 Socioeconomia 

Em consulta ao portal IDE Sisema (http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/) no dia 12 de 
janeiro de 2021, verificou-se que o empreendimento não ocasionará impactos em terras 
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indígenas, quilombolas ou em bens do Patrimônio Cultural no âmbito do IEPHA: bens tombados, 
lugares registrados, celebrações e formas de expressão registradas, saberes registrados.  

Ademais, cumpre citar que o empreendedor obteve anuência do IPHAN para LP e LI da Fase 1 
do Projeto CMST através do documento OFICIO/GAB/IPHAN/MG n° 0203/2016, de 01 de 
fevereiro de 2016, com aprovação da cava 1 nas proximidades do Pico Belo Horizonte e do 
OFICIO/GAB/IPHAN/MG n° 0369/2018, de 28 de novembro de 2018.  

Na esfera estadual, o empreendimento obteve anuência junto ao IEPHA, conforme OF.GAB.PR 
nº 160/2018, datado de 20/02/2018, na qual houve manifestação do Instituto pelo 
prosseguimento do processo de licenciamento ambiental (LP), ficando condicionada para a 
próxima fase do licenciamento (LI), a apresentação do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas - PRAD. Em 14/12/2018, através do OF.GAB.PR n° 1403/2018, o IEPHA se 
manifesta pelo prosseguimento do licenciamento ambiental (LI). 

Áreas de estudo 

A ADA referente ao meio socioeconômico foi definida como as propriedades/extensões 
territoriais nas quais serão instaladas as estruturas relacionadas à implantação e operação do 
empreendimento, incluindo as estruturas de suporte dessas etapas. Para as fases 1 e 2 do 
projeto foram identificadas duas propriedades na ADA, sendo a Fazenda Ana da Cruz, de 
propriedade do empreendedor, onde situa-se inteiramente a fase 1, e a Fazenda Morro Velho, 
de propriedade da MBR, adquirida pela Vale. Para a fase 2, haverá uma pequena interferência 
na Fazenda Morro Velho, além da área integral já englobada na fase 1.  

Não foram identificadas a presença de moradores, utilização das terras para uso antrópico e 
desenvolvimento de atividades econômicas em toda a porção da ADA descrita anteriormente. 
No terreno da Fazenda Ana da Cruz, fora da ADA do projeto, foram constatadas quatro ações 
judiciais nas quais antigos posseiros pleiteiam o reconhecimento de usucapião ou a manutenção 
na posse sobre pequenas áreas do imóvel. Ressalta-se que todas essas áreas estão fora da 
ADA do projeto.   

Para a AEL relativa ao meio socioeconômico foram identificadas as propriedades rurais nas quais 
está localizado o projeto CMST, com destaque para a Fazenda Ana da Cruz (de propriedade do 
empreendedor), em que será localizada a maior parte do empreendimento. Em função da 
existência de centros urbanos nas imediações da área que será ocupada pelo projeto, foram 
considerados também os municípios de Nova Lima, Sabará, e as regiões administrativas do 
Centro Sul e Leste de Belo Horizonte, que possuem os núcleos urbanos mais próximos e de 
referência para o projeto.  

Essas regiões representam o potencial destino dos principais fluxos e impactos relacionados ao 
empreendimento, tais como os derivados da demanda de insumos de mão-de-obra, de inputs de 
massa salarial, tributos, demandas diversas, impacto visual etc. As ações para implantação do 
empreendimento e, posteriormente, para sua operação, podem resultar alterações perceptíveis 
no ambiente desses territórios.  
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O diagnóstico da AEL considerou a avaliação dos seguintes aspectos: Processo Histórico de 
Ocupação do Território, Dinâmica Populacional, Condições de Vida, Infraestrutura Básica, Uso 
e Ocupação do Solo, Organizações sociais, culturais, políticas e institucionais e Estrutura 
Produtiva e de Serviços. Os quatro territórios analisados possuem diferença significativa de porte 
populacional. Do ponto de vista econômico, o setor terciário apresenta o maior percentual na 
geração de riqueza, ao passo que o setor primário se apresenta bastante reduzido. Destaca-se 
atividade industrial de Nova Lima e Sabará (notadamente a indústria extrativa mineral), 
responsável por uma parcela significativa da movimentação da economia nesses territórios. A 
regional Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte está voltada economicamente para atividade de 
comércio e serviços, com a presença de atividades de alto conteúdo técnico, tais como 
consultorias, serviços de engenharia, financeiros, dentre outros. 

Privilegiou-se, ainda, na análise apresentada, a caracterização do entorno imediato da ADA, por 
ser a região que representa maior potencial para a ocorrência dos impactos e pressões nas 
dinâmicas socioeconômicas associados ao empreendimento, nas suas fases de instalação e 
operação. A maior parte do entorno da ADA do projeto é caracterizada pela presença de 
propriedades com características rurais, com reduzido contingente populacional e baixa 
utilização das terras para atividades produtivas, o que resulta no estabelecimento de uma vasta 
vegetação. De acordo com os estudos, nas propriedades em que foram identificados usos 
agrícolas ou de pecuária, não se verificou a produção de excedentes para comercialização. 

Além dessas propriedades, a área no entorno do projeto compreende condomínios residenciais 
e de lazer, a rodovia MG-337 (que faz a ligação entre Nova Lima e Sabará), um trecho de 
fragmento de mata sem ocupação ou atividade antrópica e estruturas de uso minerário 
representadas pela empresa de mineração Pau Branco e Vale (Mina de Águas Claras), dentre 
outros. Ressalta-se que a maior parte das ocupações possui uso residencial, caracterizadas pelo 
uso de segunda residência e de hospedagem para lazer e turismo de pessoas oriundas de Belo 
Horizonte, Sabará e Nova Lima.   

A porção do entorno da ADA localizada no município de Sabará é constituída por fragmentos de 
mata e vegetação campestre e não será alvo de impactos do empreendimento, pois não haverá 
intervenções nesses espaços, uma vez que as estruturas previstas não se localizam no 
município. 

Para a AER do meio socioeconômico do projeto foi considerada a vertente sudeste da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, composta pelos municípios de Brumadinho, Rio Acima, 
Raposos, Caeté e parte do território do município de Belo Horizonte. Esses municípios possuem 
tradição no setor mineral e servem como referência na oferta de serviços educacionais e de 
saúde, como é o caso de Belo Horizonte. Da mesma forma, as relações socioeconômicas e 
culturais existentes entre eles podem ser potencializadas em relação à Área de Estudo Local. 

Contexto local e regional 

As informações relativas aos municípios no contexto regional foram avaliadas nos seguintes 
aspectos: contextualização geográfica de formação do território, histórico de ocupação, aspectos 
demográficos, dinâmica econômica, condições de vida, infraestrutura e turismo e lazer dos 
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municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté e Rio Acima. Esses municípios apresentam 
proximidade geográfica e relações socioeconômicas importantes com os demais municípios e 
localidades da Área de Estudo Local do Projeto CMST. 

Contextualização Geográfica de Formação do Território: o processo de metropolização da região 
metropolitana de Belo Horizonte iniciado em 1940 e intensificado em 1960, passou a apresentar 
uma diminuição do crescimento demográfico da capital a partir da década de 1970, na qual o 
crescimento populacional se consolida voltado para a desconcentração das áreas mais centrais 
em prol do maior adensamento nas áreas mais periféricas compostas pelos municípios vizinhos 
à capital. Nesse contexto se inserem os dois vetores de expansão da área do projeto CMST. O 
vetor leste é caracterizado majoritariamente pelos loteamentos voltados para baixa renda e o 
vetor sul representa o movimento de migração intrametropolitana motivado pelo mercado 
imobiliário, voltado para implantação de loteamentos para atender às camadas mais ricas da 
população da capital.  

Histórico de ocupação: nessa análise foram abordados, de forma resumida, os principais 
aspectos de ocupação histórica/povoamento do território dos quatro munícipios analisados. 
Dentre os pontos em comum, destaca-se a ocupação inicial através das entradas e bandeiras 
no final do século XVII, com objetivo de exploração mineral na região, que resultou no 
estabelecimento dos primeiros povoados nesses territórios.  

Aspectos demográficos: na análise da evolução da população dos quatro municípios no período 
de 1970 a 2010 verificou-se crescimento populacional em todos eles. Belo Horizonte apresentou 
ápice do crescimento entre as décadas de 1970 e 1980, permanecendo contínuo até a 
desaceleração a partir da década de 1990. Já nos municípios de Brumadinho e Caeté, o 
crescimento atingiu seu ápice entre as décadas de 2000 e 2010, fruto da migração 
intrametropolitana. O município de Rio Acima apresentou um decréscimo populacional entre as 
décadas de 1970 e 1980, com retomada de crescimento entre 1980 a 2010. A análise da 
distribuição da população no período de 2000 a 2010 indicou que Belo Horizonte não possui 
população rural. Brumadinho, Caeté e Rio Acima apresentam uma distribuição populacional 
similar, com a maior parte da população, superior a 70%, vivendo na área urbana em 2000, e 
superior a 84% na década de 2010. Os municípios de Brumadinho, Caeté e Rio Acima 
apresentam taxas de crescimento populacional superiores às do estado, ao passo que a taxa de 
Belo Horizonte se mostrou inferior.  

Os quatro municípios apresentaram queda no número de nascimentos  e uma maior proporção 
de mulheres no topo da pirâmide etária, representando maior expectativa de vida nessa parcela 
da população. Esses dois indicadores apresentam as mesmas características observadas no 
território nacional.  

Dinâmica econômica: os municípios da AER apresentaram incremento do PIB municipal, ao logo 
do período analisado (2005 a 2010). O setor terciário apresentou maior participação nos 
municípios de Belo Horizonte, Caeté e Rio Acima, sendo que em 2010 representou cerca de 68% 
do PIB. Já o município de Brumadinho apresentou o setor secundário como principal contribuinte 
do PIB municipal, alcançando cerca de 68% da contribuição no total no ano de 2010.  
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Em 2006 a atividade de comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos apresentava o maior número de estabelecimentos locais nos municípios de Belo 
Horizonte (35,89%), Brumadinho (32,94%) e Caeté (49,21%) e em Rio Acima, as atividades com 
maior número de unidades locais são representadas pelas imobiliárias, aluguéis e serviços 
prestados às empresas imobiliárias, com 70,37% do total. 

Condições de vida: a análise do Índice de Desenvolvimento Humano apontou que Belo Horizonte 
se encontrava na classificação de alto índice em 200 e 2010. Os municípios de Brumadinho e 
Caeté apresentavam em 2000 a classificação de Médio Desenvolvimento Humano enquanto Rio 
Acima se encontrava classificado em Baixo Desenvolvimento Humano. Para o ano de 2010, os 
três municípios subiram na classificação, passando para Alto Desenvolvimento Humano 
(Brumadinho e Caeté) e para Médio Desenvolvimento Humano (Rio Acima). 

De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (2013), dentre 
os municípios analisados, Belo Horizonte é o que apresenta maior quantidade de unidades de 
serviços, totalizando 5150, seguido por Brumadinho com 65, Caeté 54 e Rio Acima por 8. Da 
mesma maneira, a capital apresenta a maior quantidade de estabelecimentos de ensino, com 
destaque para as diversas opções de universidades, seguida de Brumadinho, Caeté e Rio Acima, 
essa última apresentando a menor infraestrutura educacional dos municípios pesquisados.  

Infraestrutura: A infraestrutura de saneamento ambiental se apresentou ampla em todos os 
municípios, destacando-se os serviços de abastecimento de água e destino dos resíduos sólidos, 
a exceção do município de Brumadinho, que apresentou um baixo percentual do serviço de 
esgotamento ligado à rede geral de esgoto ou pluvial, comparado com os outros serviços de 
saneamento do município e comparado com os outros municípios de AER. 

Turismo e lazer: a cidade de Belo Horizonte se destaca pelo turismo cultural e recepção de 
eventos nacionais e internacionais. O município de Brumadinho apresenta, dentre outros 
atrativos, o circuito Veredas do Paraopeba, que consiste numa região cercada de montanhas, 
rios e cachoeiras. O município de Caeté faz parte do Circuito do Ouro, além de roteiros 
relacionados aos aspectos do patrimônio histórico e cultural. O município de Rio Acima também 
está inserido no Circuito do Ouro, contando ainda com a Estrada Real, inúmeras cachoeiras, 
áreas verdes e rios. 

Trilhas da região de entorno do projeto 

Tendo em vista que a região entorno da cumeada da Serra do Curral, nas proximidades com o 
empreendimento possui trilhas com potencial de uso turístico, atividades esportivas de aventura 
e outros, foi solicitado ao empreendedor a previsão de impacto, sobretudo visual (e outros) sobre 
este segmento, apresentando as medidas mitigadoras aplicáveis. 

De acordo com o Decreto Municipal n° 6.773, de 18 de fevereiro de 2016, que “cria o Projeto 

Trilhas e determina o tombamento provisório dos caminhos e trilhas existentes no município de 
Nova Lima que possuem uso tradicional para o ciclismo e atividades de ecoturismo”, identificou-
se que a área do projeto CMST interfere em uma trilha, sob a ótica do referido Decreto. Tendo 
em vista que esse mesmo decreto prevê a possibilidade de alteração no traçado das trilhas, 
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desde que aprovadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) e 
também pelo Conselho Municipal de Turismo (CONTUR), o empreendedor procurou o CODEMA 
de Nova Lima para tratar da relocação da trilha e o tema foi inserido na pauta da reunião do dia 
17/12/2020, tendo sido apresentada a proposta de alteração da trilha. O empreendedor ficou 
encarregado de elaborar e apresentar ao CODEMA o projeto detalhado de alteração parcial do 
seu traçado. 

O processo administrativo do empreendedor junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 
Município de Nova Lima (Processo nº 2329/2022-1) foi incluído na pauta da reunião do CODEMA 
do dia 17/02/2022, para fins de (i) apresentação do projeto de adequação do traçado de uma das 
trilhas tombadas inserida da Fazenda Ana da Cruz; (ii) apreciação pelo Conselho e (iii) votação 
do pedido de aprovação da referida alteração. 

Na referida reunião do CODEMA, a Tamisa procedeu a apresentação ao Conselho do projeto de 
alteração da trilha e a proposta do novo traçado, que foi ampliado em sua extensão, tendo sido 
apreciado pelos conselheiros, deliberado e aprovado, sem oposição dos membros. Esse 
processo também será encaminhado ao COMTUR, nos termos do Decreto Municipal, para igual 
apreciação e deliberação. 

 

FIGURA 27: TRILHAS LOCALIZADAS NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2022. 
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FIGURA 28: ALTERAÇÃO NO TRAÇADO EM UMA DAS TRILHAS, COM AMPLIAÇÃO DE SUA EXTENSÃO. FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES, 2022. 

Ressalta-se que, apesar das tratativas do empreendedor em curso tanto com as entidades 
ligadas às atividades de prática de trilhas quanto em relação ao órgão ambiental do município 
de Nova Lima, somente na etapa de instalação da Fase 2 do projeto CSMT haverá necessidade 
de alteração de alguns trechos ao longo das trilhas tombadas pelo Decreto Municipal, na 
propriedade Fazenda Ana da Cruz. 

Em decorrência da realização da audiência pública, na qual houve questionamentos acerca do 
tema relacionado à utilização da região do empreendimento para a prática de atividades de trilha, 
novamente foram solicitados demais esclarecimentos ao empreendedor, via informação 
complementar. Foram solicitadas informações acerca das trilhas existentes no entorno da 
cumeada da Serra do Curral, com potencial turístico (não tombadas), diferenciando-se das trilhas 
protegidas no município de Nova Lima, através do Decreto nº 6.773/2016, já discutidas. Nesse 
sentido, solicitou-se a apresentação do diagnóstico referente a essas trilhas, destacando-se sua 
importância, seus usos pela população, impactos sociais e econômicos relacionados à presença 
do empreendimento, sobre a educação ambiental (caso houvesse) e as respectivas medidas 
mitigadoras.  

Em resposta, o empreendedor apresentou o mapeamento das trilhas que ocorrem no alto da 
Serra do Curral e que têm interface com a ADA do projeto CMST. A pesquisa considerou a área 
abrangida pelo Pico Belo Horizonte, seguindo a cumeada da Serra do Curral por cerca de 1,5 
km em linha reta, a nordeste, entre da divisa da Empabra e a Fazenda Ana da Cruz. A leste, 
partindo da cava norte foi considerado o limite da propriedade Ana da Cruz até a estrada Nova 
Lima – Sabará. 
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FIGURA 29: MAPA COM AS TRILHAS NO ENTORNO DO PROJETO CMST. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2022. 

Em resposta às informações solicitadas pela equipe técnica da SUPPRI, foram apresentadas, as 
sete trilhas mais conhecidas/relevantes no contexto da região do projeto: 

▪ Acesso ao Pico Belo Horizonte: a trilha não será fisicamente impactada pela implantação 
do projeto CMST, pois a linha de cumeada entre a cava da Empabra e a Cava Norte 
continuará a existir, e não haverá restrição, por parte do empreendedor, de acesso neste 
trecho para a travessia até o Pico Belo Horizonte. 

▪ Aguinhas: o único trecho em que o projeto CMST interfere com a trilha é na área prevista 
para a instalação da Bacia de Sedimentação 4 (BS4). Não haverá restrição de aceso, por 
parte do empreendedor, sendo que os usuários poderão contornar a estrutura, a norte e 
a noroeste, gerando um desvio de poucos metros do seu traçado original. Para o trecho 
da trilha que é coincidente com o acesso ao Pico Belo Horizonte, permanecem as 
observações apresentadas no tópico anterior. 

▪ Descida da Onça: apenas poucos metros do “início” da trilha (ponta norte), será 
comprometido pela implantação da cava oeste, onde haverá restrição de acesso para 
entrada dentro da cava, por questões de segurança. 

▪ Interliga trilhas da Vale: esse segmento corresponde a uma pequena estrada no interior 
da Fazenda Ana da Cruz, da qual se terá acesso aos limites inferiores da Bacia de 
Sedimentação 1 (BS1). Não haverá interrupção dessa trilha pelo projeto CMST. 
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▪ Pico BH – Agulhinhas – Haras: o pequeno trecho em que o projeto CMST interfere com 
a trilha é na área prevista para a instalação da Bacia de Sedimentação 4 (BS4). Não 
haverá restrição de aceso, por parte do empreendedor, sendo que os usuários poderão 
contornar a estrutura, a norte e a noroeste, gerando um desvio de poucos metros do seu 
traçado original. O trecho dessa trilha que atravessa a principal via de acesso ao projeto 
terá sua continuidade mantida, com permissão para passagem de transeuntes, a partir 
do apoio de controladores de tráfego no local. A partir desse ponto, a trilha Pico BH – 
Agulhinhas – Haras tem continuidade para sul, até onde deverá se conectar por um 
pequeno trecho de outra trilha existente, ao desvio da trilha proposto pela Tamisa e 
aprovado pelo CODEMA de Nova Lima em 17/02/2022, de onde retomará seu traçado 
original a partir da borda leste da cava oeste. 

▪ Travessia BH- Nova Lima: o trajeto da trilha precisará ser desviado no segmento onde 
está projetada a cava oeste do projeto CMST. O empreendedor propõe um desvio da 
trilha, de modo que os usuários contornem a cava oeste a leste, sendo que o acesso dos 
trilheiros será restrito somente para entrada dentro da cava propriamente dita, por 
questões de segurança. 

▪ Trilha da Vale 2: em sua porção inicial, a nordeste, essa trilha será interrompida pois o 
acesso pelas áreas industriais (ITM 1 e 2) não poderá ser permitido pela Tamisa. No 
entanto, o empreendedor propôs um desvio de modo que os trilheiros transitem fora das 
áreas operacionais (usinas, pilhas de estéril e cava oeste). Ressalta-se que o projeto de 
alteração do traçado da pilha foi pautado na reunião do CODEMA de 17/02/2022 e 
aprovado na mesma data. 

 

FIGURA 30: RESTRIÇÕES DAS TRILHAS NO ENTORNO DO PROJETO CMST. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2022 
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FIGURA 31: CONFIGURAÇÃO FINAL DAS TRILHAS NO ENTORNO DO PROJETO CMST. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2022 

O uso das trilhas e caminhos hoje existentes na região (a exceção dos já mencionados) não está 
autorizado pelo proprietário do imóvel (Cowan Participações S.A.) e serão formalmente 
proibidos. No entanto, o empreendedor tem interesse em viabilizar e estimular atividades com 
potencial turístico, tendo, para isso, proposto medidas mitigadoras para os trechos onde haverá 
restrição de passagem/acesso propondo travessias seguras e desvios para partes das trilhas, 
visando proporcionar a continuidade da prática desportiva na localidade.  

Além disso, será firmado um termo de cooperação com a FEMEMG – Federação de 
Montanhismo e Escalada de Minas Gerais de modo a possibilitar a realização segura e adequada 
da prática desportiva pretendida, no trajeto utilizado pela FEMEMG para a travessia BH – Nova 
Lima, na qual coincide com uma porção da área na qual será implantado o Projeto CMST em 
sua Fase 2. 

Devido aos aspectos de segurança relacionados à travessia da área de mineração, a TAMISA 
propôs à FEMEMG a assinatura do referido Termo de Cooperação, com a definição de regras e 
estipulação de responsabilidades de forma a viabilizar a realização, pela FEMEMG e/ou suas 
organizações associadas, da Travessia BH – Nova Lima, por meio do trajeto alternativo. A 
passagem por esse trecho, na Fase 2 do Projeto CMST, será permitida após a assinatura do 
termo. Cabe ressaltar que, na proposta que fez à FEMEMG, a Tamisa se comprometeu a, 
quando receber a Licença de Instalação (LI) da Fase 2 do Projeto CMST, disponibilizar um 
“caminho seguro” no trecho sob sua responsabilidade, implantando sinalização indicativa e 
mantendo o trecho sempre em bom estado de utilização, de modo a permitir a passagem dos 
participantes. 
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FIGURA 32: DETALHE DO TRAJETO DA TRAVESSIA BH-NOVA LIMA NA REGIÃO DO PROJETO CMST, COM TRAJETO ALTERNATIVO 

DESTACADO EM VERMELHO. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2022. 

No que se refere às trilhas existentes no interior de unidades de conservação e áreas verdes 
metropolitanas, destinadas à visitação pública nas imediações do projeto (Parque Estadual da 
Baleia, o Parque das Mangabeiras, ambos situadas no município de Belo Horizonte, e o Parque 
Municipal Rego dos Carrapatos, situado no município de Nova Lima), foram apresentados pelo 
empreendedor, através da seleção de 12 pontos de visada que as atividades do projeto CMST 
não serão visíveis da cidade de Belo Horizonte, em geral, nem das áreas protegidas, em 
particular, ambas situadas na região a NW da serra do Taquaril. Da mesma forma, as trilhas 
inseridas no Parque Municipal Rego dos Carrapatos, na Mata do Jambreiro, são cobertas por 
densa vegetação e por lá não se avista o Projeto CMST. Dessa forma, não se relacionam 
medidas mitigadoras em relação às trilhas nessas unidades. 

Audiência pública 

No dia 28 de outubro de 2021 foi realizada a audiência pública, com o objetivo de apresentar os 
estudos ambientais, esclarecer dúvidas e recolher críticas ou sugestões acerca do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento “Complexo Minerário Serra do Taquaril”. A 

audiência foi realizada no formato híbrido, tendo sido transmitida de maneira virtual, no Teatro 
Ney Soares, localizado no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, onde estiveram presentes a 
equipe técnica da SUPPRI, representantes do empreendedor, representantes da consultoria 
responsável pelos estudos ambientais e a empresa de comunicação, responsável pela 
transmissão do evento. A realização da audiência ocorreu conforme os regramentos 
estabelecidos na Resolução SEMAD n° 3.018/2020 e Deliberação Normativa Copam nº 
225/2018.  
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No intuito de garantir a ampla e efetiva participação popular, foram estabelecidos 03 (três) pontos 
físicos, além da transmissão via plataforma YouTube, para acompanhamento do evento pelos 
interessados de forma presencial, nos municípios diretamente afetados pelo empreendimento, 
quais sejam, Nova Lima (CEA – Centro de Educação Ambiental, localizado no Bairro Chácara 
dos Cristais), Sabará (Casa da Criança, localizada no bairro Paciência) e Belo Horizonte (Minas 
Tênis Country Clube, localizado no bairro Taquaril). Ressalta-se que nos pontos físicos de 
transmissão foram cumpridos todos os protocolos sanitários, notadamente as normas estaduais 
e municipais, em relação às restrições para evitar o contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).  

Houve 05 solicitações para a realização da audiência pública do projeto CMST, sendo: o próprio 
empreendedor (data da solicitação 19/02/2020); o ex-prefeito municipal de Nova Lima, Vitor 
Penido de Barros (solicitação mantida pelo atual prefeito João Marcelo Diegues Pereira, data da 
solicitação 02/03/2020); 02 grupos de 50 ou mais cidadãos (sendo o primeiro representado pelo 
sr. Renato Martelli Carli, data de solicitação 02/03/2020 e o segundo representado pelo sr. Mauro 
Adolfo Nicolato, data de solicitação 04/03/2020) e Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas (data 
de solicitação 05/03/2020). 

Em 04 de outubro de 2021 o empreendedor encaminhou via SEI (processo 
1370.01.0010695/2021-80) o Plano de Comunicação para a realização da audiência pública. 
Este foi analisado pela equipe multidisciplinar da SUPPRI, sendo, posteriormente, encaminhado 
ao empreendedor ofício de comunicação com o respectivo relatório Técnico (protocolos SEI 
36194722 e 36195559). O RT avaliou as informações apresentadas no Plano de Comunicação, 
propiciando melhorias no programa inicialmente apresentado. Em suma, o empreendedor 
realizou os ajustes apontados e procedeu com as recomendações apontadas pela equipe técnica 
da SUPPRI, providenciando, assim, a realização do evento em conformidade com as diretrizes 
trazidas pelas normativas vigentes. 

Foi registrada a presença total de 16 (dezesseis) pessoas nos pontos presenciais de participação 
disponíveis às comunidades nos municípios de Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte. No entanto, 
a infraestrutura nos pontos de participação contou com a capacidade de até 50 (cinquenta) 
pessoas por local, de forma a garantir o distanciamento social, em consonância com os 
protocolos vigentes, em função da transmissão da COVID-19. A Audiência Pública teve duração 
de quatro horas e quinze minutos, registrando-se 565 (quinhentas e sessenta e cinco) 
visualizações ao vivo através do YouTube. 

Foram disponibilizadas diferentes ferramentas de interação/participação durante a realização do 
evento, a saber: recebimento de manifestações via WhatsApp, formulários online de 
manifestação na página eletrônica da audiência e participação dos inscritos que optaram por se 
manifestar através de vídeo. Além disso, houve tradução em libras, com intérpretes atuando 
durante toda a transmissão online do evento.  

No que tange ao momento da manifestação dos inscritos, houve 40 (quarenta) manifestações, 
das quais 34 (trinta e quatro) foram realizadas dentro do tempo regulamentar da audiência. 
Foram 23 (vinte e três) manifestações escritas e 11 (onze) participações orais. As manifestações 
recebidas posteriormente foram encaminhadas ao empreendedor e ao órgão ambiental, sendo 
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disponibilizadas ao demandante no sítio eletrônico do empreendedor: 
https://tamisamineracao.com.br/.  

Dentre os questionamentos e manifestações, durante a audiência pública foram abordados os 
seguintes assuntos (sintetizados a seguir): 

▪ O projeto deverá ser cuidadosamente avaliado pelo órgão ambiental, a fim de conciliar 
os benefícios em todas as frentes; 

▪ O projeto do empreendedor constitui um novo marco na mineração em Minas Gerais e 
no Brasil, conduzido com transparência e seriedade, com parcerias que garantirão 
melhorias para as comunidades locais, próximas ao empreendimento; 

▪ Questionamento sobre o impacto dos caminhões nas comunidades vizinhas e se será 
desenvolvido projeto de Educação Ambiental nas comunidades; 

▪ Questionamento acerca das características físico-geográficas da região na presente data; 
quais os órgãos e associações/conselhos já se manifestaram e como se manifestaram 
com relação ao empreendimento; quais foram os indicadores que garantiram a plena 
participação a sociedade na audiência pública e se a gravação da audiência estará 
disponível e onde; 

▪ Questionamento acerca da trilha da Travessia BH a Nova Lima que liga o Parque 
Estadual da Baleia e outros parques e dos percursos do grupo “Pé no Chão“ que não 

teriam sido mencionados nos estudos de impacto ambiental e nos diagnósticos do 
empreendimento; 

▪ A Serra do Curral está em processo de tombamento e que nada poderia avançar nesse 
território e que o empreendedor teria se recusado a participar da audiência pública em 
Belo Horizonte; 

▪ Crítica ao formato da audiência pública; foram questionados quais os benefícios sociais, 
econômicos, culturais relacionados ao empreendimento; 

▪ Alegação de que o território de Belo Horizonte faz parte da ADA do empreendimento; 
▪ Repúdio ao fato de se avançar um processo de licenciamento ambiental em uma área 

que está em tombamento, desconsiderando os estudos de impacto em Belo Horizonte; 
▪ Manifestação de apoio ao projeto da Tamisa, uma vez que segue todos os preceitos de 

sustentabilidade ambiental e social, bem como as melhorias da região; 
▪ O EIA não estaria fiel à existência de mananciais (Córrego do Criminoso); impactos da 

extração de minério para a população e as estradas da região; 
▪ Questionamento sobre como é possível realizar uma audiência pública de um 

empreendimento que está dentro da área do estudo de tombamento da Serra do Curral; 
▪ Preocupação em relação à proteção do Pico de Belo Horizonte, por estar próximo ao 

empreendimento e com os cursos d’água da região; 
▪ O cidadão alega que o projeto da Tamisa é importante diante da crise econômica e que 

tem pretensão de enviar seu currículo para participar do que considera um grande projeto; 
▪ Moradora do Vila da Serra questiona se o escoamento da produção será realizado pela 

MG-30; 
▪ Como será a contratação de pessoal, como funcionará a questão do tombamento da 

serra, se foram feitos estudos para saber se a população quer o empreendimento; se a 
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empresa garante se toda população tem direito a manifestação se nem todos têm acesso 
aos pontos de transmissão;  

▪ Questionamento se a SUPPRI leva em consideração a ciência e a extinção em massa, 
mudanças climáticas; sobre a adutora e sua segurança com os barramentos do 
empreendimento e a saúde das pessoas na área; 

▪ Questionamento acerca do status atual do licenciamento ambiental do empreendimento; 
▪ Morador alega haver desinteresse por parte da prefeitura de Sabará, pois nenhum 

representante do município de 140.000 habitantes foi enviado para a audiência. 
▪ Pontua sobre o volume de tráfego em função do empreendimento; 
▪ Questionamento sobre qual será a rota de escoamento do minério; 
▪ Questionamento se a comunidade não poderá ser colocada em risco em relação à crise 

hídrica; 
▪ Crítica ao evento, considerando anômalo e ilegítimo, não contemplando a finalidade que 

uma audiência pública deveria contemplar, que, na visão do manifestante seria levar o 
conhecimento da atrocidade pretendida, da destruição ambiental, do dano à saúde 
coletiva que se pretende fazer; 

▪ Contrapartida social do empreendimento; 
▪ Cidadão repudia o EIA, alega que Belo Horizonte não está sendo levada em 

consideração; pontua provável impacto acerca do tráfego; participação mínima, por parte 
da comunidade; o tombamento não pode ser desconsiderado; 

▪ Como ficarão as trilhas de bike em relação ao projeto; 
▪ Manifestante alega que o estado precisa de projetos de mineração como esse, que mitiga 

os impactos ambientais, gera emprego e renda fomentando o desenvolvimento; 
▪ Quais seriam os impactos reais na vida dos moradores; 
▪ Estimativa de empregos do empreendimento; como será o tratamento do rejeito; se 

haverá compensação de melhoria para a população do entorno do empreendimento;  
▪ Participante informa sobre a necessidade de emprego na região; 
▪ Participante não concorda com a obra pelo ruído e poeira vermelha na região; 
▪ Apontamento sobre a poeira e barulho, não concordando com o projeto; 
▪ Recomposição da vegetação pela adaptação e endemismo; extinção dos campos 

rupestres, que devem ser reconhecidos; importância das nascentes e cursos d’água; 

corredores ecológicos; o manifestante também afirma que o afugentamento da fauna não 
foi colocado como impacto alto; 

▪ Manifestante questiona se a ligação entre Nova Lima e BH no contexto do projeto seria 
pelo Bairro Jardim dos Pirineus em BH; 

Na quarta parte da audiência, o sr. Euler, representante do grupo de 50 ou mais cidadãos 
declinou do direito de fazer suas considerações finais.  

No dia 16 de novembro de 2021 foram protocolados, de forma tempestiva, pelo empreendedor, 
os documentos decorrentes da realização da audiência, tais como, relatório-síntese, gravação, 
transcrição do áudio, ata, lista de presença e evidências das comunicações realizadas nos 
territórios (distribuição de flyers, cartazes e faixas). Os questionamentos encaminhados durante 
e posteriormente a realização da audiência (protocolos SEI 39820218, 39821043 e 39821315) 
foram direcionados ao empreendedor através do Ofício SEMAD/SUPPRI/DAT nº. 337/202 
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(Informações decorrentes da Audiência Pública - TAMISA Mineração) e respondidos através dos 
documentos SEI 42518668, 42518669, 42518670 e 42518671, sendo as respostas consideradas 
pela equipe técnica e utilizadas, juntamente com as demais informações apresentadas no âmbito 
do processo de licenciamento ambiental, para a análise e elaboração do presente parecer. Da 
mesma maneira, a documentação contida no relatório-síntese, assim como as comprovações, 
evidências e prazos de divulgação atenderam aos requisitos preconizados pela DN nº 225/2018. 

5.4 Análise integrada e prognóstico ambiental 

O projeto está inserido no Quadrilátero Ferrífero, na Serra do Curral, no trecho entre o Pico Belo 
Horizonte e o vale do rio das Velhas. Do ponto de vista do meio físico, as litologias presentes 
são filitos, xistos, quarzitos, dolomitos e itabiritos, do Supergrupo Velhas e Minas. Possui relevo 
bastante acentuado com grande amplitude topográfica e diferentes componentes 
hidrogeológicos. A propriedade possui baixa aptidão agrícola. Faz parte da bacia do Rio das 
Velhas (Rio São Francisco) e os principais cursos d’água que compõem a rede hidrográfica local 

são córrego da Fazenda, André Gomes ou Cubango.  

O projeto está ainda no domínio da Mata Atlântica, no ecótone entre os biomas Mata Atlântica e 
Cerrado, na Serra do Espinhaço. Possui fitofisionomias florestais, savânicas e campestres. Os 
ambientes florestais foram os principais para a manutenção de grupos faunísticos. Os campos 
rupestres se encontram antropizados, mas ainda há trechos bem preservados, com espécies 
ameaçadas, endêmicas e raras. A área de entorno está bastante antropizada. Sobre a fauna 
ameaçada, foram registradas quatro espécies de aves ameaçadas (Sporophila frontalis, S. 
falcirostris, Urubitinga coronata e Micropygia schomburgkii), cinco espécies da mastofauna 
(Chrysocyon brachyurus, Lycalopex vetulus, Leopardus pardalis, Puma concolor e Pecari tajacu) 
e uma espécie da ictiofauna (Trichomycterus novalimensis).  

O município de Nova Lima compõe junto com Raposos, Sabará e Belo Horizonte a AEL do 
empreendimento. Do ponto de vista econômico, o setor terciário é o maior responsável pela 
geração de riqueza. Nos municípios de Nova Lima e Sabará, a mineração dinamiza os demais 
setores. Os municípios possuem boas condições de habitação, abastecimento de água, rede de 
esgoto, coleta de lixo e limpeza urbana. Há práticas de turismo e lazer voltadas aos parques 
próximos ao projeto.  

A área do projeto está na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nos arredores da capital, de 
forma que sofre grande pressão imobiliária. As áreas se encontram bem preservadas pelo fato 
de serem grandes propriedades em locais inapropriados para agricultura. Houve criação de 
grandes Unidades de Conservação para viabilizar empreendimentos minerários na região. A 
Fazenda Ana da Cruz pertence ao Grupo COWAN, principal acionista da Taquaril Mineração. O 
Grupo tem um projeto de uso imobiliário para a fazenda, que foi postergado em benefício do 
projeto minerário. Caso o último não venha a ser desenvolvido, o projeto imobiliário será 
retomado. 

5.5  Propriedades e Reserva Legal 
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O empreendimento não proverá impactos a áreas de reserva legal. A Fazenda Ana da Cruz 
(Matrículas 772, livro 2 e 19356 livro 2 Comarca Nova Lima) possui sua reserva legal localizada 
dentro dos limites da propriedade, perfazendo 292,80ha, o que corresponde a 25,61% da área 
total do imóvel (conforme AV-10 e AV-12, constantes na matrícula do imóvel 772). A servidão 
administrativa da CEMIG é de aproximadamente 69ha. 

O empreendedor apresentou ainda o Registro no CAR: MG-3144805-
3BB9F81085BE4B918C817FFBEEA9DFCF de 16/12/2014, no qual está marcada a reserva 
legal. As áreas do CAR não consideraram as servidões administrativas, gerando percentuais 
distintos de reserva legal. O CAR deverá ser retificado incluindo as servidões administrativas de 
toda a propriedade e uso do solo, que será condicionado nesse parecer para a aprovação da 
equipe técnica.  

Sobre a Reserva Legal averbada, existe um pequeno percentual de APP, totalizando 6,08ha, 
dentro dos 292,8ha. Conclui-se assim, que a área líquida - descontada APP incidente - de 
Reserva Legal da Fazenda Ana da Cruz é de 286,72 ha. Trata-se de área superior (em mais de 
25%) à área de Reserva Legal requerida para Fazenda Ana da Cruz (qual seja 228,63 ha, 
equivalente a 20% de 1143,18 ha), conforme o Art. 12. da Lei 12.651/2012. Dessa forma, já que 
o quantitativo de Reserva Legal sobre APP não é usado para computar o mínimo, não se aplica 
a vedação da Lei 12.651/2012 e da Lei 20.922/2013 e novas supressões podem ser autorizadas 
em consonância com o Memorando-Circular nº 2/2021/SEMAD/SURAM.  
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FIGURA 33: DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE ANA DA CRUZ COM DESTAQUE PARA A RESERVA LEGAL. FONTE: EIA, 2019 

5.6 Intervenção ambiental 

O pedido de intervenção ambiental em análise neste processo foi feito por meio do SEI 
1370.01.0021546/2019-49, vinculado ao processo SLA em análise. 

O requerimento foi apresentado (10107958, SEI 1370.01.0021546/2019-49) em 17/12/2019, 
constando: 

TABELA 22: TIPO DE INTERVENÇÃO E QUANTIDADES. 

Tipo de intervenção Quantidade Un. 
Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo 
do solo 

37,09 ha 

Intervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação 
permanente (APP) 

5,60 ha 

Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação 
permanente (APP) 

0,09 ha 

O pedido total de intervenção é em 41,27ha de vegetação nativa, sendo 42,78ha o total de 
área alterada, relativos à Fase 1 do projeto.  
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Fitofisionomias presentes e estágios sucessionais 

 

FIGURA 34: USO DO SOLO FASE 1. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Floresta Estacional Semidecidual 

A floresta estacional semidecidual ocorre em grande parte do projeto, com fragmentos em 
estágio médio de sucessão. São áreas que foram intervindas no passado, confirmado por 
estruturas e acessos antigos utilizados na mineração do século passado, com diferentes estágios 
sucessionais ao longo dos fragmentos. A Floresta Estacional Semidecidual ocupa 44% da AEL 
do empreendimento. Nas áreas próximas às drenagens, cursos d’água, encostas íngremes a 

FESD se encontra em melhores estágios de conservação, atingindo o estágio médio de 
sucessão, com indivíduos de grande porte. Os restantes são mais impactados, recortados por 
estradas e acessos vicinais. 

O levantamento florístico foi realizado em 7 campanhas de campo em 2013, 2014 e 2019, essas 
em 2019 exclusivamente na ADA da Fase 1. Ele abrangeu todos os hábitos de plantas vasculares 
encontradas férteis. Posteriormente, foi realizado inventário florestal nas formações com 
rendimento lenhoso, alocando parcelas de 20x30m, com medição de todos os indivíduos com 
CAP maior ou igual a 15,7cm. 

O segundo estrato contou com 12 parcelas. Apesentou média de volume de 131 m3/ha. O terceiro 
estrato contou com 8 parcelas. Apresentou média de volume de 223,28 m3/ha. Ambos possuem 
formações florestais aluviais e montanas (FV II e FV III) 
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A Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (FV II) apresenta diâmetro médio entre 45 e 50cm, 
com grande quantidade de indivíduos jovens. O volume médio foi de 170 m³/ha. Há registro de 
115 espécies, das quais 111 foram identificadas. Foi observada a presença de serapilheira e 
epífitas, bromélias, orquídeas e pteridófitas, além de trepadeiras e cipós herbáceos e lenhosos. 
O índice de diversidade foi de 4,0 nats/ind. e de equitabilidade de 0,8, mostrando não haver uma 
grande dominância de algumas espécies. As espécies com maior IVI foram Copaifera langsdorffi, 
Tapirira guianensis, Terminalia glabrescens e Piptadenia gonoacantha. A área foi classificada 
como de estágio médio de sucessão 

A Floresta Estacional Semidecidual Montana (FV III) apresenta 1.718 ind/ha, DAP médio de 10 
cm e altura média de 7,4m. Ela apresenta volume médio esperado de 131 m³/ha em 60% da área 
e 223 m3/ha no restante. Foram reconhecidas 165 espécies, das quais 147 foram identificadas. 
O índice de diversidade foi de 4,1 nats/ind., com equitabilidade de 0,8. Há registro de 
serrapilheira, estrutura de dossel e presença de epífitas, sendo possível classificar a formação 
como estágio médio de sucessão. 

Savanas 

As savanas ocupam quase 40% da AEL, ocorrendo sob os tipos Savana Arborizada e Savana 
Gramíneo-Lenhosa.  

Nas áreas de campo rupestre e Savana Gramíneo-Lenhosa foram realizadas amostragens 
fitossociológica com parcelas de 1m2. Para a formação Savana Gramíneo-Lenhosa foram 
alocadas 56 parcelas de 1m². Nessas, foram amostradas 145 espécies. Apesar da grande 
riqueza, o ambiente é dominado pelas poaceaes Axonopus brasiliensis e Paspalum clavuliferum. 
Há, contudo, registro de espécies endêmicas como Axonopus laxiflorus, Diplusodon myrsinites, 
Lychnophora pinaster e Pleroma cardinale. O índice de diversidade de Shannon foi de 3,9 
nats/ind, com equitabilidade de 0,8. Apesar desses valores demonstrarem elevada diversidade, 
a paisagem é dominada pelos capins, com elevada densidade (1,84 ind/m2). 

Na Savana Arborizada, foi feito também o inventário florestal, sendo composto pelo primeiro 
estrato (FV I). Este contou com 11 parcelas, foi caracterizado como savana arborizada em 
estágio médio de regeneração. Apresentou média de volume de 21,74 m3/ha. Apresentou 
densidade de indivíduos arbóreos de 595 ind/ha. As espécies mais comuns são Alibertia edulis 
(marmelada), Copaifera langsdorffi (pau d`óleo, copaíba), Dalbergia nigra (jacarandá-da-bahia), 
Dalbergia miscolobium (caviúna-do-Cerrado), Erythroxylum deciduum (cocão, fruta-de-sagui), 
Bowdichia virgilioides (Sucupira-roxa). Apresentou DAP médio de 8,63cm e altura média de 
4,71m.  

Nas áreas, foi possível perceber trilhas e picadas, indícios de queimadas recentes, cortes 
seletivos de madeira e coleta de troncos e galhos para consumo doméstico. No geral, as parcelas 
apresentaram indicativo de estágio médio de regeneração. A maioria das espécies, contudo, é 
classificada como pioneira, fato esperado em formações savânicas que não apresentam dossel. 
O índice de diversidade apresentado foi de 3,81. 
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A classificação de estágio sucessional considerou os parâmetros da Resolução CONAMA n0 
423/2010, por força da Deliberação Normativa COPAM no. 201/2014, acrescidos da metodologia 
proposta pelo Grupo de Trabalho criado pela Resolução SEMAD no. 1948/2013.  

Campos rupestres 

Os campos rupestres são formações herbáceo-arbustivas em áreas com afloramentos rochosos 
ou solos rasos. Em alguns locais, há a predominância de uma única espécie, formando manchas 
de velloziáceas ou ciperáceas de pequeno porte. 

Os Campos Rupestres foram avaliados por 266 parcelas de 1m². No Campo Rupestre Quartzítico 
(CRQ) foram alocadas 50 parcelas, com 68 espécies. Alguns trechos são utilizados como 
pastagem para gado, e se encontram antropizados, com presença de espécies exóticas e 
queimadas recentes. Há, contudo, espécies típicas de campos rupestres, como Barbacenia flava, 
Mimosa calodendron, Mikania glauca, Stachytarpheta glabra e Vellozia gramínea, além de 
espécies endêmicas de Minas Gerais: Axonopus laxiflorus, Barbacenia flava, Cinnamomum 
quadrangulum, Cattleya caulescens, Hyptis adamantium, Mimosa calodendron, Pavonia viscosa, 
Peperomia decora, Philodendron rhizomatosum, Stachytarpheta glabra e Vellozia gramínea. Os 
valores de diversidade foram menores que nas formações de entorno, com índice de 2,9 nats/ind 
e equitabilidade de 0,69.  

O Campo Rupestre Ferruginoso sobre Neossolo ocorre sobre neossolos litólicos originado de 
rochas ferríferas. Foram alocadas 31 parcelas e identificadas 55 espécies. A presença de um 
pequeno solo permite o estabelecimento de espécies arbustivas. Contudo, ha também áreas 
com capins exóticos usadas para pastoreio. Há registro de espécies endêmicas do estado, como 
Axonopus laxiflorus, Barbacenia flava, Mimosa calodendron e Pavonia viscosa. O índice de 
diversidade foi de 2,76 nats/ind e de equitabilidade de 0,69, coerentes com valores de outros 
campos rupestres ferruginosos da região. Há, no entanto, perturbações registradas.  

O Campo Rupestre Ferruginoso sobre Canga ocorre nas exposições ou coberturas de canga em 
platôs, com pouco solo. Foram alocadas 185 parcelas e foram registradas 111 espécies. Ele 
ocorre na área da Cava Oeste em bom estado de conservação. Há registros de espécies 
conhecidas como “sempre-vivas”, Actinocephalus bongardii, Actinocephalus brachypus e 

Actinocephalus polyanthus, e orquídeas, como Cattleya crispata, Cattleya caulescens, Gomesa 
ramosa, Cattleya cf. liliputiana e Oncidium gracile, espécies alvo de extrativismo vegetal. As 
espécies mais densas foram Vellozia sp2 com 1,19 ind/m2, seguida de Pleroma heteromallum 
(0,34 ind/m2), Acianthera teres (0,33 ind/m2), Arthrocereus glaziovii (0,27 ind/m2) e Oncidium 
gracile (0,25 ind/m2). Essas duas últimas são endêmicas do quadrilátero ferrífero de Minas 
Gerais. O índice de diversidade foi de 3,15 nats/ind e o de equitabilidade de 0,67, um índice 
elevado. 

Para as espécies Actinocephalus bongardii, Actinocephalus brachypus e Actinocephalus 
polyanthus, e orquídeas, como Cattleya crispata, Cattleya caulescens, Gomesa ramosa, Cattleya 
cf. liliputiana e Oncidium gracile, há registro de extrativismo vegetal para comércio de 
inflorescências ou indivíduos adultos. A área em foco não é alvo de extrativismo de recursos da 
flora por populações tradicionais, e o extrativismo eventualmente incidente sobre estas espécies 
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de apelo ornamental se dá de forma predatória. Nesse sentido, entende-se que o 
empreendimento não resultará em um aumento da pressão de coleta desses itens na região. O 
estabelecimento de uma equipe de Segurança Patrimonial do Projeto CMST resultará na 
repressão de atividades predatórias como essa no interior da propriedade, assim como a caça, 
podendo ser instaladas sinalizações com este teor ao longo das vias de acesso.  

Assim como para as savanas, a classificação de estágio sucessional considerou os parâmetros 
da Resolução CONAMA n0 423/2010, por força da Deliberação Normativa COPAM no. 201/2014, 
acrescidos da metodologia proposta pelo Grupo de Trabalho criado pela Resolução SEMAD no. 
1948/2013.  

Áreas antropizadas 

As infraestruturas consideradas foram estradas, áreas urbanas, pátios de manobras, ferrovias 
ou outras obras e instalações. 

Inventário florestal 

O inventário florestal foi realizado com levantamentos de setembro a novembro/2019. Para 
análise fitossociológica da vegetação com rendimento lenhoso, foram utilizadas 16 parcelas de 
20x30m alocadas sistematicamente, com medição dos indivíduos arbóreos com CAP maior que 
15,7cm. Nas áreas sem rendimento lenhoso, foram utilizados 17 transectos de 20m com 20 
parcelas de 1m2.  

Das 16 parcelas alocadas nas áreas com rendimento lenhoso (FESD e Savana Arborizada), 4 
foram alocadas na Savana Arborizada (FV I, com 7,76ha) e 12 nas áreas de FESD (FV II, com 
15,45ha em dois estratos). Foi estimado um total de 2.268,61 m3 de madeira em 23,21ha, 
calculado com erro de 7,35% (menor de 10%, como preconiza a legislação).  

TABELA 23: GERAÇÃO DE MATERIAL LENHOSO. 

Parâmetro Lenha Mourão Serraria Total 
Vol (m3/ha) 82,48 13,81 1,14 97,431 

Vol Total (m3) 1920,51 321,63 26,47 2.268,61 

Na ADA da Fase 1 foram registradas 419 espécies, pertencentes a 82 famílias. A Savana 
Arborizada contribuiu com 43 espécies deste total e possui aproximadamente 821 ind/ha, com 
DAP médio de 9,6cm e altura média de 4,6m. O rendimento lenhoso foi de aproximadamente 23 
m3/ha para a área do leste da ADA e 112 m3/ha para a área da cava. O índice de diversidade foi 
de 3,39 nat/ind e de equitabilidade de 0,9. Já a Floresta Estacional Semidecidual (em suas duas 
modalidades, montana e aluvial) possui 112 m3/ha no primeiro estrato e 205 m3/ha no segundo 
estrato. A densidade de indivíduos foi de 1.726 ind/ha.  

Nas áreas sem rendimento lenhoso, foram alocados transectos para a caracterização 
fitossociológica somente. Na savana gramíneo-lenhosa foram identificadas 116 espécies, com 
índice de diversidade de 3,24 nats/ind e índice de equitabilidade de 0,67. A vegetação pode ser 
caracterizada como uma matriz de capins com espécies nativas em menor densidade. No campo 
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rupestre quartzítico foram alocados 5 transectos, com 116 espécies. Essas áreas são usadas 
para pastoreio e estão relativamente antropizadas. O índice de diversidade foi de 3,84 nats/ind 
e equitabilidade de 0,79. No campo rupestre sobre neossolo, foram alocados 6 transectos, com 
106 espécies. O índice de diversidade foi de 3,75 nats/ind e equitabilidade de 0,79).  

Dentre as essências arbóreas nativas que possuem uso nobre, foi estimada a seguinte 
volumetria (IC 31, SLA): 

TABELA 24: ESPÉCIES ARBÓREAS DE USO NOBRE. 

Nome científico Nome popular Vtcc (m3) Vtcc/ha (m3/ha) 
Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-do-cerrado 1,619 1,686 
Cedrela fissilis Vell. Cedro-vermelho 0,209 0,217 
Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá da Bahia 0,931 0,970 
Guatteria sellowiana Schltdl. Embira 0,306 0,319 
Guatteria villosissima A.St.-Hil.  1,056 1,101 
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-amarelo-cascudo 0,426 0,443 

Melanoxylon brauna Schott Braúna 0,746 0,777 
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Canela sassafrás 2,632 2,741 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr Pau-jacaré 9,366 9,756 
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla-vermelha 1,203 1,253 
Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 0,246 0,256 
Tapirira guianensis Aubl. Tatapiririca 2,633 2,742 

Vitex polygama Cham. Tarumã-tuira 0,293 0,306 
Total 21,664 22,567 

5.6.1 Áreas de Preservação Permanente 

Em relação às APPs de nascentes e cursos d’água, o empreendimento irá intervir no raio de 

proteção na nascente N-01, que possui 0,18 ha, e irá suprimir as nascentes N-02 e N-03 para a 
implantação da pilha PDE-1, que totalizam 1,44 ha. Além das nascentes, o projeto prevê 2,75 ha 
de APP de curso d’água. Considerando as fases 1 e 2 do projeto, o quantitativo total de 

intervenção em APP de recursos hídricos é igual a 4,37 ha, que representa 4,3% da ADA. Em 
relação as APPs de declividade foram identificadas 1,61 ha na área do projeto. Não foram 
identificadas APPs de topo de morro. O total intervindo para a Fase 1, que deverá ser 
compensado, é igual a 5,69 ha. 

O total intervindo em ambas as fases é igual é 5,98 ha, distribuídos em usos do solo naturais e 
antropizados, conforme descrito nas tabelas: 

TABELA 25 APPS NA FAZENDA ANA DA CRUZ 

Categoria de APP Área (ha) na propriedade Área na ADA (ha) 
Curso d’água 122,78 2,75 
Encosta ou APP de declividade 33,74 1,61 
Nascente 13,67 1,62 
Total 170,19 5,98 
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Foi solicitado nas informações complementares o uso do solo nas APPs. Este foi detalhado na 
IC 29, SLA.  

TABELA 26: USO DO SOLO APP. 

Uso e ocupação do solo e cobertura vegetal Área (ha)  % 
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 4,12 68,9 
Floresta Estacional Semidecidual Montana 0,29 4,85 
Savana Arborizada 0,09 1,51 
Savana Gramíneo-Lenhosa 0,17 2,84 
Campo Rupestre Ferruginoso sobre Neossolo 0,98 16,39 
Campo Rupestre Ferruginoso sobre canga 0,02 0,33 

Campo Rupestre Quartzítico 0,22 3,68 
Área antropizada 0,09 1,51 
Total 5,98 100 

A título de compensação, com base no Decreto Estadual 47749/2019, o empreendedor 
apresentou proposta via PTRF em 8 áreas, totalizando 6,07ha.  

 

FIGURA 35:ÁREAS DE APP DO EMPREENDIMENTO.  

5.6.2 Espécies ameaçadas e/ou protegidas 

Foram amostradas 898 espécies da flora, pertencentes a 109 famílias. As famílias mais ricas 
foram Asteraceae (128 espécies), Fabaceae (79 espécies), Melastomataceae (53) e Poaceae 
(51). Quanto aos hábitos, 255 espécies são de hábito arbóreo, 279 arbustos e subarbustos e 152 
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herbáceos. A maior parte das espécies são também pioneiras (593) ou secundárias iniciais (226). 
Quanto aos critérios ecológicos, a maior parte das espécies possui síndrome de polinização por 
entomofilia (627) e dispersão anemocórica (406) ou endozoocorica (313). A floresta estacional 
possui o maior número de espécies exclusivas (250), com pouca similaridade com a florística do 
campo rupestre (10 spp., 0,061), que por sua vez possui 224 espécies exclusivas.  

Dentre as espécies ameaçadas de extinção registradas na Área de Estudo Local (AEL) conforme 
Portaria MMA 443 de 2014, estão: 

TABELA 27: ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DA AEL. 

Espécie Ambiente Status de conservação 
Campuloclinium parvulum Savana Vulnerável 
Lychnophora syncephala Campo Rupestre Em perigo 
Mikania glauca Campo Rupestre Em perigo 

Dyckia rariflora Campo Rupestre Em perigo 
Arthrocereus glaziovii Campo Rupestre Em perigo 
Apuleia leiocarpa FESD Vulnerável 
Dalbergia nigra FESD e Savana Vulnerável 
Melanoxylon braúna FESD Vulnerável 
Cinnamomum quadrangulum Campo Rupestre Vulnerável 

Ocotea odorífera FESD Em perigo 
Diplusodon villosissimus Campo Rupestre Vulnerável 
Cedrela fissilis FESD Vulnerável 
Cattleya caulescens Savana e Campo Rupestre Em perigo 
Solanum viscosissimum FESD Em perigo 

Foi realizado um estudo sobre as espécies ameaçadas, as raras e endêmicas, com base na 
distribuição, habitat e fatores de ameaça. Este será tratado em item específico.  

Na ADA, contudo, foram registradas somente 7 espécies ameaçadas, a saber: 

TABELA 28: ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NA ADA. 

Espécie Ambiente Status de conservação 
Mikania glauca Campo Rupestre Em perigo 
Dyckia rariflora Campo Rupestre Em perigo 
Dalbergia nigra FESD e Savana Vulnerável 
Melanoxylon braúna FESD Vulnerável 
Cinnamomum quadrangulum Campo Rupestre Vulnerável 
Ocotea odorífera FESD Em perigo 
Cedrela fissilis FESD Vulnerável 
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Cabe ressaltar que a AEL possui uma área 165 vezes a ADA. Independentemente disso, é 
fundamental a avaliação dos impactos sobre espécies próximas  a ADA, já que estão previstos 
efeitos diretos e indiretos sobre populações adjacentes por eventos como incêndios, coletas 
predatórias, poeira, fragmentação de habitat, etc. O estudo de impacto sobre as espécies 
ameaçadas foi conduzido como se todas as espécies da AEL ocorressem de fato na ADA do 
projeto.  

5.6.3 Aplicação das vedações da Lei 11.428/2011.  

A Lei da Mata Atlântica 11.428/2006, em seu artigo 11, traz algumas vedações à intervenção em 
vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica. 
Para tratar deste assunto, o empreendedor apresentou um estudo chamado: Análise de 
Aspectos Referentes ao Artigo II da Lei 11.428/2006: Ecologia de Paisagem e Espécies 
Ameaçadas.  

Foi realizada análise ecológica da paisagem de inserção do projeto, incluindo as duas fases. 
Essa descrição foi feita no item “Paisagem” deste parecer único.  

 Com base nos parâmetros e nas análises, é possível concluir que a perda de habitats esperada 
com a implantação do empreendimento não provoca alterações críticas nas taxas de cobertura 
de áreas naturais, sendo que as três paisagens permanecem na categoria resiliente. Da mesma 
forma, a porção de habitat mais exposta aos efeitos de borda não é alterada na unidade de 
paisagem mais degradada, que é a menos afetada pelo projeto, e nas duas outras há aumento 
na extensão da fronteira entre habitats naturais e áreas antrópicas; no entanto, as áreas ainda 
se mantem uma quantidade de habitat suficiente para que espécies mais sensíveis se 
mantenham com espécies generalistas. O projeto CMST pode implicar em ruptura de habitats 
rupestres (fragmentação), porém, não se espera que esta fragmentação inviabilize a 
conectividade funcional entre os fragmentos adjacentes.  
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Um mapeamento detalhado do uso do solo e cobertura vegetal realizado na fase diagnóstica 
mostrou que o empreendimento ocupará cerca de 1,53ha de ambientes antrópicos e 99,71ha de 
ambientes com vegetação nativa, sendo que 36,68ha abrangem formações em estágio avançado 
de regeneração. Após a análise da paisagem, num contexto mais amplo, é possível perceber 
que as florestas possuem um cenário favorável para a conservação; as formações rupestres, 
contudo, apesar de localmente bem representadas, apresentam aspectos de maior fragilidade.  

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;  

Para avaliar o risco à sobrevivência das espécies ameaçadas de extinção encontradas na área 
do projeto, foi feita uma análise geral das espécies, com base em metodologia da IUCN. 
Enquanto o impacto seja um atributo observado localmente, o status de conservação de uma 
espécie se dá a partir da condição de seus habitats e populações.  

Os inventários realizados na área de projeto consideraram tanto a flora vascular como os 
vertebrados. Considerou-se que todas as espécies que ocorrem na área de estudo local (AEL) 
de fato ocorram na ADA do projeto CMST.  

Para as espécies da fauna, as seguintes espécies foram encontradas na área de projeto: 

TABELA 29: ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. 

Classe Espécie 
Status de ameaça 

Endemismo 
MMA (2014) COPAM (2010) 

Pisces Trichomycterus novalimensis EN NA Velhas-SF 
Aves Urubitinga coronata EN EN Não 

Aves Micropygia schonburgkii  EN Não 
Aves Sporophila frontalis VU EN MA 
Aves Sporophila falcirostris VU EN MA 
Mammalia Pecari tajacu  VU Não 
Mammalia Chrysocyon brachyurus VU VU Não 
Mammalia Lycalopex vetulus VU - Não 
Mammalia Leopardus pardalis  VU Não 

Mammalia Puma concolor VU VU Não 

Há uma espécie de peixe ameaçada e endêmica à área de estudo. Os impactos previstos para 
a Fase 1 são insignificantes no curso d’água Córrego da Fazenda. Na fase 2, há impactos 

previstos relativos à redução da disponibilidade hídrica e barramentos de cursos d’água, com 

média significância. O impacto de alteração nas comunidades aquáticas é de alta importância 
pela presença de espécies ameaçadas (cambeva). A presença dessa espécie elevou o córrego 
do Mutuca à categoria de sítio BAZE (Brazilian Alliance for Zero Extinction). A área do projeto 
está inserida nos limites do sítio BAZE. Contudo, não existem vedações a atividades no interior 
dessas áreas.  

As espécies foram categorizadas conforme padrões de sua distribuição e habitat crítico. 
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TABELA 30: ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO EM FUNÇÃO DA SUA CATEGORIA DE DISTRIBUIÇÃO 

Espécie Habitat Categoria de distribuição IFC 
Trichomycterus cf novalimensis Pequenos riachos 3 2b 

Urubitinga coronata Campestre 2 1d 
Micropygia schonburgkii Campestre 2 1d 
Sporophila frontalis Florestal 2 1d 
Sporophila falcirostris Florestal 2 1d 
Pecari tajacu Florestal 1  
Chrysocyon brachyurus Campestre 1  
Lycalopex vetulus Campestre 1  

Leopardus pardalis Florestal 1  
Puma concolor Florestal 1  

Das 10 espécies da fauna ameaçada ocorrentes na AEL do projeto, nenhuma delas se enquadra 
nas restrições estabelecidas na Lei da Mata Atlântica. As 5 espécies de mamíferos possuem 
ampla distribuição, denotando boa disponibilidade de opções para conservação. As perdas de 
habitat serão pontuais, não apresentando consequências para a conservação das espécies.  

As quatro aves apresentam ampla distribuição em um ou mais biomas e vários estados 
brasileiros. Apesar de terem uma ocorrência rara no Quadrilátero Ferrífero, elas manterão seu 
status formal de conservação.  

Com base nessas informações, tem-se que apenas Trichomycterus novalimensis teria impacto 
grave do projeto. Para essa espécie, as perdas de habitat resultantes do Projeto CMST poderiam, 
eventualmente, reduzir opções espaciais de conservação disponíveis. Nas informações 
complementares solicitadas ao empreendedor, foi elaborada uma discussão sobre os impactos 
do projeto sobre o habitat da espécie. É afirmado (IC 37, SLA) que o projeto proposto não põe 
em risco a sobrevivência da espécie tendo em vista que suas intervenções no ambiente aquático 
serão pontuais, de pequena magnitude e implantadas de forma controlada, não comprometendo 
as condições necessárias à vida aquática na bacia do córrego André Gomes nem nas demais 
bacias onde se registrou a ocorrência da espécie. O empreendedor informa que todas as 
intervenções diretas em nascentes e cursos d’água ocorrerão na implantação da Fase 1 por meio 

de: 

• construção de um bueiro sob a estrada interna no cruzamento com o córrego da Fazenda 

• implantação das bacias BS-1, BS-2 e da pilha de estéril PDE-01 nas cabeceiras do 
córrego Cubango 

Há interferência prevista em três nascentes. Essas interferências estão a montante das bacias 
de contenção, com pontos de monitoramento logo a jusante delas. As vazões mínimas são 
baixas (da ordem de 1 l/s), vazões pequenas quando comparadas aos demais cursos d’água do 

projeto, como o córrego André Gomes. Há possibilidade de carreamento de sedimentos, 
prejudicando a qualidade dos cursos d’água, mas as bacias tem se mostrado como medidas de 

controle eficientes e não existe prognóstico de perda de qualidade de água dos cursos d’água a 
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jusante. No córrego da Fazenda, tampouco haverá alterações significativas da Cava Norte que 
possam alterar a qualidade de água. 

O mapa abaixo registra os pontos de ocorrência da espécie na área do projeto: 

 

FIGURA 36: PONTOS DE OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE TRICHOMYCTERUS NOVALIMENSIS NA ÁREA DO PROJETO. FONTE: INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES. 

Isso mostra que eventuais alterações da qualidade de água pelo projeto na bacia do Córrego 
André Gomes se encontrariam a jusante das principais áreas de ocorrência da espécie. Dessa 
forma, os estudos demonstram que o impacto do projeto sobre a área de vida de T. novalimensis 
e do Sítio BAZE seria de natureza pontual e não prejudicaria a sobrevivência da espécie.  

Ainda assim, a título de compensação, o empreendedor propôs um financiamento de um 
programa de pesquisa sobre os limites da variação intra e interespecífica para T. novalimensis e 
T. rubiginosus para resolver questões taxonômicas e subsidiar as tomadas de decisão de 
conservação. O Programa será executado pelo Dr. Fábio Vieira (CRBio 12.036/04-D) e Dra. 
Tatiana Moura Barroca (CRBio 70.149/04-D).  

Para as espécies da flora, foi realizada uma categorização com base em sua distribuição e o tipo 
de habitat, conforme tabela abaixo: 

Escore Classes de características 
5 Distribuição conhecida restrita ao Quadrilátero Ferrífero 
4 Porção sul da Serra do Espinhaço e outras Serras próximas 
3 Ampla distribuição na Serra do Espinhaço 
2 Presença em um ou dois hotspots e em dois ou mais estados brasileiros 

1 Presença em vários biomas e/ou ampla distribuição na América do Sul e/ou Brasil 
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Posteriormente, foi feita uma análise de habitat crítico, segundo critérios adotados no Padrão de 
Performance número 6 pela International Finance Corporation; e por último o ranqueamento de 
consequência de impactos.  

Para as espécies da flora, foi feita uma narrativa sumária dos principais elementos relacionados 
à distribuição e ecologia de cada espécie; categorização das espécies conforme sua distribuição; 
análise de habitat crítico.  

As espécies ameaçadas da flora encontradas na AEL são: 

Espécie Família BR (MMA, 2014) 

Apuleia leiocarpa Fabacaea VU 
Arthrocereus glaziovii Cactaceae EN 
Campuloclinium parvulum Asteraceae VU 

Cedrela fissilis Meliaceae VU 
Cinnamomum quadrangulum Lauraceae VU 
Dalbergia nigra Fabaceae VU 
Diplusodon vilosissimus Lithraceae VU 
Dyckia rariflora Bromeliaceae EN 
Hoffmannseggella caulescens Orchidaceae EN 

Lychnophora syncephala Asteraceae EN 
Melanoxylon braúna Fabaceae VU 
Mikania glauca Asteraceae EN 
Ocotea odorífera Lauracee EN 
Solanum viscosissimum Solanaceae EN 

Outras espécies foram avaliadas no estudo por estarem presentes em listas revogadas ou na 
literatura como ameaçadas ou raras. Após a primeira etapa de análise, com base na distribuição, 
habitat e fatores de ameaça, as espécies com escores mais altos foram: 

Espécie Critério de avaliação Distribuição / endemismo Habitat 
Arthrocereus 
glaziovii 

B1ab(ii,iii); área de 
distribuição restrita, 
destruição do habitat 

Campos rupestres 
ferruginosos do 
Quadrilátero Ferrífero 

Campo Rupestre 

Cinnamomum 
quadrangulum 

B1ab(iii); Destruição do 
habitat, populações 
pequenas 

Campos rupestres 
ferruginosos do 
Quadrilátero Ferrífero 

Campo Rupestre 

Ditassa linearis Área de distribuição restrita; 
perda e degradação de 
habitats 

Porção sul da Serra do 
Espinhaço e Serra do 
Ibitipoca (MG) 

Campo Rupestre 

Dyckia rariflora B1ab(iii) Campos rupestres 
ferruginosos do 
Quadrilátero Ferrífero 

Campo Rupestre 

Hoffmannseggella 
caulescens 

B2ab(ii,iii,v); Distribuição 
restrita e fragmentada, 
populações em declínio; 

Porção sul da Serra do 
Espinhaço, Serra do 
Lenheiro, Serra de São 

Campo Rupestre 



Num. 9543045168 - Pág. 113Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 111 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

consta no apêndice II da 
CITES 

José e Serra do Ibitipoca 
(MG) 

Lychnophora 
syncephala 

B1ab(iii); destruição de 
habitat 

Porção sul da Serra do 
Espinhaço 

Campo Rupestre 

Mikania glauca B2ab(iii) Distribuição 
restrita e fragmentada, 
populações em declínio 

Serra do Espinhaço (MG, 
BA) 

Campo Rupestre 

Philodendron 
rhizomatosum 

B1ab(i,ii,iii) + 2ab(i,ii,iii) Porção sul da Serra do 
Espinhaço (MG) 

Campo Rupestre e 
Floresta Estacional 
Semidecidual 

Scheffera 
lucumoides 

B1ab(i,ii,iii) + 2ab(i,ii,iii) Restrira ao Quadrilátero 
Ferrífero, principalmente 
aos campos rupestres 
ferruginosos 

Campo Rupestre 

Para essas espécies, foi feita análise de habitat crítico e um ranqueamento final quanto a 
potenciais alterações no status de conservação em função dos impactos do Projeto CMST 
(atualizada nas informações complementares).  

Espécie Escores 
Critério 
IFC 

Consequência 
potencial BR 

Consequência potencial 
MG 

Arthrocereus glaziovii 5 1/1b Grave Moderada 
Cinnamomum 
quadrangulum 

5 2/2b Moderada Moderada 

Dyckia rariflora 5 1/2e Grave Não avaliada 
Hoffmannseggella 
caulescens 

4 1/2e Grave Não avaliada 

Lychnophora 
syncephala 

4 1/2e Grave Moderada 

Mikania glauca 4 1/2e Grave Grave 

Conforme os dados, tem-se que nenhuma das espécies ameaçadas da flora registradas na AEL 
se enquadra nas restrições estabelecidas na Lei de Mata Atlântica, visto que não se espera, a 
partir dos impactos, que sofram consequências extremas ou catastróficas. Duas das espécies, 
Cinnamomum quadrangulum e Ditassa linearis, se enquadram no critério 2 do IFC para as quais 
haverá um impacto potencial evidente sobre o ecossistema, mas com efeitos estruturais ou 
funcionais leves, de forma que o impacto permanece dentro dos limites de resiliência e 
adaptabilidade do ecossistema ou da população.  

As outras espécies se enquadram na categoria 1 do IFC, uma categoria de consequência 
potencialmente grave, denotando um impacto sobre um ecossistema, com possíveis alterações 
na sua estrutura ou função. Contudo, nenhuma das espécies terá alteração de seu status pelo 
impacto do projeto, mas deverão ser prioridade nas ações de mitigação.  

Arthrocereus glaziovii foi encontrada nos campos rupestres ferruginosos sobre canga, com 
densidade de 0,27 indivíduos/m2, sendo a quarta espécie mais abundante registrada no 
levantamento fitossociológico. Havia grande quantidade de indivíduos, apesar da antropização 
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da área. Ela será alvo de resgate, juntamente com a orquídea Hoffmansegella caulescens e a 
bromélia Dickia rariflora.  

Philodendron rhizomatosum (Araceae) é uma erva rizomatosa com potencial ornamental. Possui 
grande flexibilidade a condições diversas de substratos, com alto potencial de cultivo dos 
indivíduos resgatados.  

Scheffera lucumoides (Araliaceae) é uma espécie xerófila com potencial ornamental, mas não 
há estudos sobre resgate, fenologia, germinação ou propagação. Os estudos recomendam a 
realização de estudos fenológicos e a marcação de matrizes para a coleta de propágulos, 
seguidos de desenvolvimento de protocolos de armazenamento, quebra de dormência e 
germinação de sementes.  

Lychnophora syncephala e Mikania glauca são arbustos xerófilos que produzem aquênios 
anemocóricos em profusão na estação seca, que podem ser armazenados por longos períodos 
em condição de baixa umidade. Recomenda-se também a realização de estudos fenológicos e 
marcação de matrizes para coleta de propágulos.  

As seis espécies consideradas prioritárias com relação à análise referente a potenciais 
consequências dos impactos do Projeto CMST, apresentam grande parte ou a totalidade de sua 
distribuição restrita a Minas Gerais, Serra do Espinhaço ou Quadrilátero Ferrífero, além de 
especificidade de habitat, ocorrendo em Campos Rupestres Quartzíticos e/ou Ferruginosos. São 
estas: Arthrocereus glaziovii, Cinnamomum quadrangulum, Dyckia rariflora, Hoffmannseggella 
caulescens, Lychnophora syncephala e Mikania glauca. Estão previstas ações no âmbito do 
Programa de Conservação das Espécies Em Perigo (EN) de Extinção, apresentadas no Plano 
de Controle Ambiental (PCA) do Projeto CMST.  

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;  

Não se aplica por não existirem mananciais na área ou necessidade de controle de erosão no 
entorno imediato, apesar do relevo acidentado da área.  

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

Para fazer a avaliação deste item, remete-se à avaliação de paisagem e ao cenário de uso de 
solo da ADA.  

O quadro geral de conectividade funcional é bastante favorável para os ambientes florestais. 
Uma situação similar é observada em campos não rupestres, que também contam com a 
presença de manchas contínuas, embora seja também elevado o número de pequenos 
fragmentos esparsos. Os resultados da análise mostraram panoramas distintos entre ambientes 
florestais e campestres não rupestres, para os quais há um cenário benigno de conectividade 
funcional, e campestres rupestres, onde predominam remanescentes de menor área e dispostos 
de maneira alinhada na paisagem.  
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Os campos rupestres ferruginosos e quartzíticos apresentaram baixa conectividade funcional, o 
que indica elevado grau de fragmentação. Eles foram redes lineares, semelhantes a corredores 
descontínuos, onde mesmo os fragmentos pequenos podem apresentar importância na 
manutenção da conectividade funcional. Os padrões da paisagem indicam que a baixa 
conectividade de Campos Rupestres já ocorria antes da ocupação humana, devido ao relevo e 
geologia local, sendo ampliada com a fragmentação por usos antrópicos.  

O projeto CMST implicará em aumento da descontinuidade de habitats rupestres (fragmentação), 
reduzindo a conectividade entre os fragmentos adjacentes ao empreendimento. Contudo, a 
conectividade funcional não será inviabilizada, uma vez que há notável proximidade entre os 
fragmentos e que a supressão das áreas não prejudica toda a conexão e a viabilidade dos 
fragmentos. Apesar da relevância das manchas remanescentes de habitats rupestres, as perdas 
de habitat esperadas com o empreendimento não inviabilizariam a conectividade funcional desse 
tipo de habitat em seu entorno.  

Este fato foi confirmado nas informações complementares enviadas pelo empreendedor, dizendo 
que foram adotados limites conservadores de distância entre fragmentos remanescentes de 
habitats rupestres, que seriam menores que os florestais. A conclusão sobre a manutenção da 
conectividade se baseia nos seguintes fatos: (1) o alinhamento de habitat é uma característica 
natural, no qual se observam limitações à conectividade funcional inerente. É razoável esperar 
que espécies desses habitats apresentem adaptações que lhes facilitem a conectividade 
funcional típicas desse contexto; (2) a análise foi feita usando limiares conservadores para a 
conectividade funcional; (3) as perdas de habitat rupestre são de pequena extensão relativa e 
não configuram uma mudança drástica frente ao cenário atual.  

d) proteger o entorno das unidades de conservação;  

As Unidades de Conservação afetadas pelo projeto são: 

1) Interferência direta sobre UC de Uso Sustentável → APA Sul RMBH 

2) Interferência direta na zona de amortecimento de UC definida por plano de manejo → 
Parque Estadual Serra do Rola Moça 

3) Interferência direta no entorno de UC sem definição de zona de amortecimento. Neste 
item, apesar de não haver previsão legar de se considerar as áreas verdes metropolitanas 
como unidades de conservação, conforme estabelece a Lei 9985/2000, para fins de 
avaliação ambiental as áreas foram igualmente consideradas. 

Unidade de Conservação e Áreas Verdes Protegidas Tipo de UC Município 
Parque Estadual Florestal da Baleia Proteção Integral Belo Horizonte 
Parque Municipal Fort Lauderdale Área Urbana Protegida Belo Horizonte 
Parque Municipal das Mangabeiras Área Urbana Protegida Belo Horizonte 
Parque Municipal Paredão da Serra do Curral Área Urbana Protegida Belo Horizonte 
Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos Proteção Integral  Nova Lima 
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O projeto está ainda no entorno das Unidades de Conservação que não possuem zona de 
amortecimento: RPPN Minas Tênis Clube e RPPN Mata do Jambreiro.  

Foi apresentada uma análise de impacto para as Unidades de Conservação e áreas urbanas 
protegidas e solicitadas as autorizações para aquelas previstas na legislação.  

O Parque Florestal Estadual da Baleia se localiza no município de Belo Horizonte, a noroeste da 
ADA do Projeto CMST. O empreendimento prevê a supressão de manchas de vegetação 
rupestre a poucas centenas de metros da UC. No entanto, o parque já se encontra pouco 
conectado à vegetação natural de entorno, o que decorre da vizinhança com outras minerações 
vizinhas (como a Mina Corumi e a Mina de Águas Claras). Os estudos apontaram que as perdas 
de habitat do Projeto CMST não configuram afastamento do contexto geral de conectividade 
funcional encontrado no quadro atual.  

O Parque Estadual Serra do Rola Moça (Nova Lima e Sabará) se encontra isolado do projeto. 
Os estudos de paisagem apresentados mostraram que a conectividade funcional dos 
ecossistemas rupestres ao longo da serra do curral se manterá, e que as perdas de habitat do 
Projeto CMST não configuram afastamento do contexto geral de conectividade funcional 
encontrado no quadro atual.  

O Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos, em Nova Lima, insere-se num contexto 
florestal, com pouca formação campestre não rupestre. Como descrito nos estudos, há um 
contexto favorável para a conectividade funcional de ambientes florestais, aplicando-se ao 
projeto e esta UC, visto que estão presentes grandes remanescentes com uma ampla rede de 
conexões entre áreas florestais, tendo o projeto pouco impacto sobre estas formações.  

Em complemento, a SUPPRI solicitou que a análise contemplasse as demais áreas verdes 
protegidas: 

O Parque Municipal Fort Lauderdale (Belo Horizonte) abrange campos rupestres quartzíticos e 
uma pequena mancha de campo rupestre ferruginoso. Contudo, se encontra a uma longa 
distância linear do Projeto CMST, de forma que a mancha de campo rupestre ferruginoso 
representada em sua porção sul não apresenta continuidade física com manchas de mesma 
tipologia, separadas por manchas florestais do Parque Municipal das Mangabeiras. O projeto 
não impedirá a conectividade funcional entre a área e as manchas existentes.  

O Parque Municipal Paredão da Serra do Curral (Belo Horizonte) é predominantemente 
composto por campo rupestre ferruginoso e, em menor porção, por ambientes florestais, que 
conectam com o Parque Municipal das Mangabeiras. A mancha de campo ferruginoso não 
apresenta continuidade física com manchas de mesma tipologia situadas a NE, separadas pelo 
Parque Municipal das Mangabeiras. O Projeto CMST não interfere, portanto, na conectividade 
dos remanescentes do entorno do Parque Municipal Paredão da Serra do Curral.  

O Parque Municipal das Mangabeiras abriga remanescentes das diferentes tipologias, com 
predomínio de florestas e pequenas porções de campo. Para o campo rupestre ferruginoso, 
ocorre ao longo da crista da serra do curral um hiato na cobertura correspondente à cava da 
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Mineração Águas Claras ao sul e da mineração Empabra, a nordeste. O Projeto CMST (cavas 
Norte e Oeste) ampliará as perdas e habitat rupestre ferruginoso no entorno do Parque, muito 
embora não seja confrontante. De toda forma, não se espera que o projeto inviabilize a 
conectividade funcional entre as porções de campo rupestre ferruginoso da área verde.  

RPPN da agremiação socioesportiva Minas Tênis Clube (Belo Horizonte) trata-se de uma 
pequena UC com áreas florestais e menores porções de campo. Encontra-se adjacente ao 
corredor de formações rupestres ferruginosas do alto da Serra do Curral, enquanto o Projeto 
CMST se situa na vertente oposta da Serra.  

A RPPN do Clube Albert Scharlé (Sabará) se situa no extremo NE do raio de 3km a partir do 
empreendimento, abrigando um espectro representativo das tipologias da cobertura vegetal 
nativa da área de estudo. O projeto, contudo, está na vertente oposta da Serra e não interferirá 
nos ambientes do entorno imediato da RPPN.  

A RPPN da Mata do Jambreiro (Nova Lima) está quase integralmente dominada por matriz 
florestal. O estudo de ecologia da paisagem apontou que estas tipologias são espacialmente 
bem representadas no entorno do projeto e que apresentam quadro favorável à conectividade 
funcional. No caso específico da RPPN Mata do Jambreiro, tem-se que o espaço que a separa 
do empreendimento é, em grande parte, tomado por florestas, sendo que a interferência do 
projeto sobre elas ocorrerá em pequena extensão e em áreas bastante afastadas da RPPN.  

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

Não foi reconhecido excepcional valor paisagístico pelos órgãos competentes.  

Em nota técnica do IBAMA (Nº 21/2021/NUBIO-MG/DITEC-MG/SUPES-MG) foi levantada a 
possibilidade da inserção do empreendimento em local de excepcional valor paisagístico devido 
a relação existente entre a área objeto da supressão e o conjunto natural representado pelas 
unidades de conservação. Tal importância foi concretizada no ano de 2018 com o 
reconhecimento desse conjunto natural pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da 
PORTARIA Nº 473, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, que "Reconhece o Mosaico de Unidades 
de Conservação Federal da Serra do Espinhaço - Quadrilátero Ferrífero". O empreendimento se 
localiza em sua zona de amortecimento 

A figura do Mosaico de Unidades de Conservação no Brasil é prevista e regulamentada no artigo 
26 da Lei do SNUC, onde se define: Quando existir um conjunto de unidades de conservação de 
categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas 
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 
integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma 
a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável no contexto regional. Estabelece, ainda, o seu Parágrafo único: o 
regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades. 
Portanto, o Mosaico de Unidades de Conservação visa a gestão conjunta e integrada de um 
conjunto de unidades de conservação. 
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Nesse caso em particular, a Portaria Nº 473, de 28 de dezembro de 2018, reconhece o Mosaico 
de Unidades de Conservação Federal da Serra do Espinhaço - Quadrilátero Ferrífero, limitando-
se, em seu artigo 1°, a nominar as unidades de conservação que compõem o Mosaico e, nos 
demais artigos, a tratar do Conselho Consultivo, sua composição e atribuições. 

Em consulta ao documento “Proposta Técnica para Reconhecimento do Mosaico da Serra do 

Espinhaço – Quadrilátero Ferrífero” não foi verificada qualquer menção ao valor paisagístico do 

conjunto, ou sobre a conectividade entre os remanescentes nativos.  Dessa forma, não há 
nenhuma vedação legal, porquanto não houve o reconhecimento oficial, pelo órgão executivo 
competente do SISNAMA, do valor paisagístico do conjunto de Unidades de Conservação 
denominado Mosaico.   

Ressalta-se que apesar de não haver previsão legal para realizar consulta ao órgão gestor do 
Mosaico da Serra do Espinhaço, foi realizada consulta e solicitação de autorização para os 
órgãos gestores das Unidades de Conservação do entorno, que compõe o mosaico, com as 
devidas autorizações legalmente necessárias.  

6. Compensações 
6.1 Compensação por intervenção em APP 

O empreendimento terá intervenção em 5,69ha de APP para a Fase 1. Por este motivo, foi 
proposta a compensação por meio de um PTRF (SEI 1370.01.0021546/2019-49, 10720337) que 
pretende recuperar 8 áreas dentro da Fazenda Ana da Cruz.  

A proposta apresentada consiste na recuperação das áreas dentro da Fazenda Ana da Cruz por 
plantio direto e a regeneração natural. 

PTRF Coordenadas Quantitativo 
Área 1 620471/7795152 1,18 
Área 2 619709/7795158 0,49 
Área 3 619415/7794947 0,43 

Área 4 629998/7794667 0,56 
Área 5 620195/7794723 0,8 
Área 6 620355/7794550 0,5 
Área 7 620096/7794014 1,73 
Área 8 620401/7793861 0,38 
Total 6,07 

As áreas se encontram desprovidas de vegetação e terão impacto positivo direto na mesma sub-
bacia do empreendimento e nos cursos d’água afetados pela instalação da mineração. 

Recomenda-se que as demais APPs da fazenda sejam recuperadas, de forma a ampliar o 
impacto positivo da compensação.  

O empreendedor deverá firmar termo de compromisso com o órgão ambiental e executar a 
compensação conforme cronograma.  

6.2 Compensação de espécies protegidas por lei e ameaçadas de extinção – Portaria 
MMA nº443/2014 e leis específicas 
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O empreendedor apresentou o Plano de Ação para mitigação e compensação do impacto 
relativo à supressão de espécies da flora ameaçadas de extinção ocorrentes em Campos 
Rupestres e Savanas na ADA do projeto CMST (IC 64, SLA). Este plano terá duas frentes:  

• Pesquisa científica vinculada a centros de pesquisa e ensino 
• Fomento de informações para melhores práticas de conservação e restauração em 

áreas campestres tropicais 

Para isso estão previstas ações:  

• Voltadas para as áreas de savana e campos rupestres diretamente afetadas na Fase 1, 
com marcação de matrizes, resgate e cultivo de indivíduos e coleta de topsoil; 

• Voltadas às áreas de savana e campos rupestres na Fase 2 com prospecção do uso 
potencial de propágulos para cultivo ex-situ por meio da coleta de sementes e técnicas 
de propagação vegetativa e estudos de estrutura populacional e fenológicos; 

• De monitoramento e avaliação, que ocorrerão ao longo de todo o processo. 

As áreas alvo propostas foram a recuperação da Cava Norte, após seu preenchimento de estéril 
no fechamento da Fase 2, como previsto no PRAD.  

Para as espécies arbóreas, foi apresentado o seguinte quantitativo: 

 

Os quantitativos, apesar de diferentes do exigido na legislação, atendem a intenção global da 
compensação. As mudas serão plantadas em áreas de enriquecimento no Parque Estadual da 
Baleia ou, alternativamente, em áreas no município de Nova Lima.  

6.3 Compensação por intervenção no bioma Mata Atlântica 

A compensação por intervenção no Bioma Mata Atlântica foi proposta conforme o diagnóstico 
apresentado neste parecer único. Dessa forma, somente 39,47 ha seriam passíveis de 
compensação. Foi realizada vistoria na área, que confirmou que os ambientes antropizados não 
possuíam vegetação nativa e que estavam nessa situação de forma consolidada. Além disso, o 
campo rupestre classificado como estágio inicial foi feito usando a normativa vigente no estado 
de Minas Gerais (e, portanto, vinculante).  
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O Parecer, portanto, foi apresentado para a Câmara Técnica de Proteção à Biodiversidade na 
48ª Reunião Ordinária em 23/09/2020 e aprovada na 49ª Reunião Ordinária em 28/10/2020 (SEI 
1370.01.0021546/2019-49, parecer 22 19195444).  A proposta consiste na regularização 
fundiária de unidades de conservação por doação ao poder público de imóveis em duas unidades 
de conservação.  

Após manifestação do Ibama, o empreendedor apresentou uma complementação da proposta 
de compensação, visando incluir também 1,8 ha de campo rupestre em estágio inicial. Conforme 
o Ibama, a normativa usada para classificação do estágio inicial não possui embasamento 
científico e não deveria ser usada. Dessa forma, a área foi incluída como de classificação de 
estágio médio ou superior sendo, portanto, passível de compensação e de anuência do órgão 
federal, totalizando 41,27ha. 

Para compensar os 1,8ha pendentes, o empreendedor apresentou um Plano Executivo de 
Compensação Florestal – PECF (Pedro Henrique de Dantas Lemos, ART MG20210256499, 
Rubens Custódio da Mota – ART 20211000104939) em complementação ao PECF já 
apresentado anteriormente. A proposta foi conforme o Artigo 49º do Decreto Estadual 
47749/2019: 

Art. 49. Para fins de cumprimento do disposto no art. 17 e no inciso II 
do art. 32 da Lei Federal nº 11.428, de 2006, o empreendedor deverá, 
respeitada a proporção estabelecida no art. 48, optar, isolada ou 
conjuntamente, por: 

I - destinar área, para conservação, com as mesmas características 
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica de rio federal, sempre que 
possível na mesma sub-bacia hidrográfica e, nos casos previstos nos 
arts. 30 e 31 da Lei Federal nº 11.428, de 2006, em áreas localizadas 
no mesmo município ou região metropolitana, em ambos os casos 
inserida nos limites geográficos do Bioma Mata Atlântica; 

(...) 

A área proposta como compensação se localiza na mesma propriedade do projeto (Fazenda Ana 
da Cruz, matrícula 772 em Nova Lima), mas fora da ADA. Está na bacia do Rio São Francisco, 
sub-bacia do Rio das Velhas. Possui 4ha e se encontra no limite norte da propriedade 
(618200/7796000, 23K, SIRGAS 2000), com vegetação de campo rupestre ferruginoso sobre 
canga e sobre neossolo.  

A área consiste em formação sobre Campo Rupestre Ferruginoso, sendo uma porção sobre um 
platô laterítico com solo raso (1,15ha) e uma porção em encostas declivosas (2,84ha) sobre um 
neossolo litólico. Há sinais de intervenção antrópica no platô em função trilhas de motos, cultos 
religiosos e animais domésticos. Há algumas espécies invasoras, como braquiária e capim-
gordura 

Análise de similaridade 

A área de intervenção consiste em Campo Rupestre Ferruginoso na futura estrutura da Cava 
Norte, adjacente a áreas degradadas por terceiros. A amostragem da flora foi feita por meio de 
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caminhamento não sistemático, incluindo instalação de três transectos de 20m de comprimento 
cada, com alocação de 20 parcelas de 1m2. O levantamento abrangeu todos os hábitos de 
plantas, com a melhor classificação possível. A área se encontra degradada tanto pela utilização 
como pastoreio e trilhas como por impactos indiretos da degradação de terceiros. Há grande 
quantidade de espécies exóticas e invasoras, respondendo por mais de 50% da cobertura 
vegetal. Foram observadas, contudo, algumas espécies nativas típicas de campo rupestre, como 
Vellozia caruncularis, Paspalum polyphyllum, Cattleya crispata, Pleroma heteromallum, Senna 
rugosa, Peixotoa tomentosa, Marcetia taxifolia. Ressalta-se as espécies endêmicas Ditassa 
linearis e Mimosa pogocephala e não houve nenhuma espécie ameaçada. Ao todo, foram 
registradas 105 espécies, distribuídas em 36 famílias botânicas. O índice de diversidade foi de 
3,53 e de equabilidade de 0,88.  

 

Na área de compensação, foi realizado caminhamento não sistemático e a instalação de três 
transectos com 20 parcelas de 1m2, com registro de espécies vegetais de todos os hábitos, a 
mesma metodologia usada para o inventário da ADA, de forma a fornecer dados comparativos. 
Foram registradas algumas espécies exóticas/invasoras, coerentes com algum estágio de 
degradação da área. Por outro lado, houve também registros de espécies ameaçadas, como 
uma população de Arthrocereus glaziovii, que é considerada rara e ameaçada, populações de 
Cinnamomum quadrangulum, Mikania glauca, ameaçadas e endêmicas, e de Mimosa 
pogocephala, endêmica de campos rupestres do quadrilátero ferrífero. Ao todo, foram 
identificadas 168 espécies da flora, distribuídas em 53 famílias. O índice de diversidade 
registrado foi de 3,90 e de equabilidade de 0,89.  

O diagnóstico de fauna do projeto envolveu tanto a ADA como entorno, de forma que ambas as 
áreas de intervenção e compensação foram contempladas. O diagnóstico foi atualizado em item 
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do adendo apresentado. Nas áreas de campo rupestre, foram registradas 63 espécies da 
avifauna, sendo apenas duas exclusivas. Quanto à herpetofauna, há anfibios e répteis 
endêmicos do Quadrilátero Ferrífero e da Serra do Espinhaço, com forte relação com campos 
rupestres, como os anuros Hylodes uai, Ischnocnema izecksohni, Scinax longilineus e os 
lagartos Ameivula cipoensis e Trilepida jani. Quanto à mastofauna, as espécies registradas são 
de ampla distriibuição, sem relação determinante com os campos rupestres.  

Os estudos apresentam a discussão de que a área proposta para compensação oferece mais 
recursos para a fauna que a área degradada de intervenção. De uma forma geral, as espécies 
que ocorrem em uma área são as mesmas que ocorrem na outra, de forma homogênea e 
distribuída, com destaque para mamíferos e aves. 

Para avaliação da semelhança ecológica entre as áreas, foi realizada análise comparativa 
considerando os registros nas parcelas da flora instaladas na área. Do total de 119 espécies 
registradas nas parcelas (excluindo as amostradas apenas nos caminhamentos não 
sistemáticos), 39 foram exclusivas da área de intervenção e 63 exclusivas das áreas de 
compensação, sendo que apenas 17 (14%) foram comuns às duas áreas. Os índices de 
diversidade foram semelhantes e apresentam valores próximos.  

Apesar da baixa similaridade florística, a área de compensação apresenta maior diversidade de 
ambientes, maiores riqueza e diversidade e a presença de maior quantidade de espécies 
relevantes para a conservação. Além disso, as áreas se encontram na mesma microbacia 
hidrográfica, no mesmo contexto ecológico e próximas fisicamente, de forma que possui 
potencial de abrigar a mesma fauna que a área de intervenção.  

Após a discussão acima e aprovação da proposta encaminhada pelo empreendedor, entendendo 
que existe similaridade fitofisionômica entre as áreas e um claro ganho ambiental na proposta 
de compensação, a compensação pela supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica será 
da seguinte maneira: 

Fitofisionomia Área 
(ha) 

Forma de compensação Área 
(ha) 

Floresta Estacional 
Semidecidual 

15,45 Destinação ao Poder público de área localizada no interior 
de UC na mesma bacia – Estação Ecológica Mata do Cedro 

40,04 

Savanas 14,16 Destinação ao Poder público de área localizada no interior 
de UC na mesma sub-bacia – Parque Nacional Serra do 
Gandarela 

39,51 

Campos rupestres 9,86 

1,80 Instituição de servidão ambiental em área equivalente na 
mesma sub-bacia, na Fazenda Ana da Cruz 

4,00 

Total 41,27 83,55 
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7. Aspectos / Impactos ambientais e medidas mitigadoras 
A avaliação de impactos ambientais foi reapresentada pelo empreendedor considerando as 
etapas de instalação e operação. Aqui eles são apresentados conforme avaliação da equipe 
técnica e dos novos estudos apresentados.  

7.1 Impactos físicos 

Impacto: Alteração na qualidade do ar 

O impacto pode ser identificado nas etapas de implantação e operação de ambas as fases do 
projeto, ocasionado principalmente pela geração de material particulado, e em segundo lugar 
pela emissão de gases de combustão dos motores de equipamentos e veículos.  

Na implantação de ambas as fases, a geração de material particulado será proveniente da 
atividade de transporte de pessoas em vias não pavimentadas, supressão da vegetação, obras 
de corte de aterro e terraplenagem, e os mecanismos de emissão estão relacionados a 
ressuspensão pelo arraste eólico e movimentação de materiais fragmentados.  

Na operação da Fase 1, o material será gerado das atividades de transporte de pessoas, 
operação de equipamentos móveis nas vias de circulação, operação da lavra, operação da 
britagem, disposição de estéril, e estocagem e expedição de produtos. 

Já a operação da Fase 2 o impacto será gerado pelo transporte de pessoas, operação de 
equipamentos móveis nas vias de acesso, operação de lavra, operação de britagem, disposição 
de estéril e rejeito e estocagem e expedição de produtos, que tem potencial de geração de 
material particulado. 

O empreendedor apresentou ainda um estudo de prognóstico ambiental, em que foi apresentado 
o resultado de uma análise do potencial impacto causado pela poeira. Segundo o estudo e as 
informações complementares apresentadas, para Partículas total em Suspensão-PTS, a média 
geométrica de 80 μg/m³ (máximo previsto pela legislação) não será atingida, sendo o máximo 

previsto igual a 60 μg/m³. Em relação a média diária de 240 μg/m³, a mesma poderá ser atingida 

em áreas industriais, e não atingirá terceiros.  
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FIGURA 37: MODELAGEM PTS (ΜG/M³) – MÁXIMO EM 24H. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

Em relação ao Material Particulado, tomou-se como referência o padrão intermediário PI-1, e o 
limite de 40 μg/m³ anual não é atingido. Já para o limite diário, os 120 μg/m³ são atingidos em 

área industrial não habitável, e fora da área industrial, o limite atingido é inferior a 50 μg/m³, 

conforme observado no mapa.  

Logo, segundo apresentado, os resultados obtidos na modelagem preveem o atendimento aos 
limites normativos da qualidade do ar, e ao sinal de alteração dela, deverão ser intensificados os 
sistemas de controle e mitigação propostos.  
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FIGURA 38: MODELAGEM PARTÍCULAS INALÁVEIS PI - MP10 (ΜG/M³) – MÁXIMO EM 24H. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Para a implantação da Fase 1 o impacto foi considerado negativo direto, de abrangência local e 
baixa magnitude. Já para a operação o impacto foi considerado também como negativo de 
abrangência local, e de baixa magnitude, pois segundo os estudos, apesar das alterações serem 
percebidas, as mesmas não apresentaram perda da qualidade ambiental vigente, e, segundo os 
estudos, a operação da fase 1 não apresenta alto potencial de alteração da qualidade do ar no 
entorno do projeto, uma vez que os incrementos máximos prováveis deverão estar restritos às 
áreas operacionais e próximo das fontes geradoras. Para a operação da fase 2 o impacto foi 
considerado negativo de média importância e magnitude, resultando em média significância. 

Como forma de mitigar esse impacto, o empreendedor adotará um sistema móvel de aspersão 
de água (umectação/aspersão) e a aplicação de polímeros (agentes ligantes) nas vias de acesso 
não pavimentadas, e em etapas do beneficiamento, e deverá ser realizado a 
revegetação/fechamento das áreas de solo exposto, especialmente os taludes das pilhas e 
cavas. O empreendedor deverá fazer a manutenção preventiva da frota de veículos, realizar 
inspeções periódicas de fumaça preta e atender os limites de velocidade de veículos definidas 
para as vias, além das medidas consolidadas no Programa de Controle das Emissões 
Atmosféricas e de Monitoramento da Qualidade do Ar, que deverão ser executadas ao longo da 
vida útil do empreendimento.  

Impacto: Alteração dos níveis de ruído 
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A alteração dos níveis de ruído é ocasionada pela introdução de novas fontes de ruído no 
ambiente, que alteram as condições acústicas originais do ambiente. Para a fase de implantação 
está relacionado as atividades de remoção de vegetação, terraplenagem, obras civis, montagem 
eletromecânica, e o transporte de pessoal, insumos e equipamentos. 

Para a implantação da fase 1, o impacto foi definido pelo empreendedor como negativo, de 
abrangência local e baixa significância, pois irá incidir e se dissipar no entorno de cada frente de 
obra. 

Já a operação da fase 1 tem como principal atividade geradora de ruído o desmonte de rocha, 
transporte de material e britagem do minério. É esperado um incremento dos níveis de ruído em 
áreas restritas e relativamente distantes de zonas urbanas, e nesse sentido, o impacto para a 
fase 1 foi considerado negativo e de baixa significância.  

A fase 2, na etapa de implantação, a avaliação foi fundamentada em dados de empreendimentos 
similares, nos quais são realizados procedimentos de instalação equivalentes aos que será 
desenvolvido, e a alteração dos níveis de ruído está relacionada às atividades de remoção de 
vegetação, terraplenagem, obras civis, montagem eletromecânica e transporte de pessoal, 
insumos, produtos e equipamento.  

A operação da fase 2 conta com três cavas, duas pilhas de rejeito/estéril, duas ITMs e acessos, 
que serão as principais fontes de ruído, provenientes das atividades de desmonte de rocha, 
transporte de material e britagem do minério. 

O impacto para a fase 2 foi classificado como negativo de baixa magnitude, baixa importância 
resultando em baixa significância para a implantação, e média importância e magnitude 
resultando em média significância para a operação.  

Assim como no item anterior, o estudo prognóstico com e sem o empreendimento apresentado 
pelo empreendedor revelou que durante a operação da fase 2, em que ocorre com maior 
intensidade os impactos potenciais, observou-se pelos estudos de simulação que os maiores 
geradores de ruído são as Instalações de Tratamento de Minério. Os resultados do modelo 
elaborado pela dB Acústica indicam que a serra do Taquaril funciona como uma barreira acústica 
minimizando a propagação de ruídos para a direção nordeste, onde se situam as áreas habitadas 
no município de Belo Horizonte. O resultado indica, ainda que, apenas na Fase 2, poderão 
ocorrer imissões sonoras, além dos limites da área industrial, superiores a 45 dB, na porção leste 
e externa ao empreendimento, devendo esta mesma porção no geral apresentar níveis de 
pressão sonora industriais entre 35 dB e 45 dB.  
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FIGURA 39: MAPA ACÚSTICO AMBIENTAL. FONTE: EIA, 2019 

Como medida de mitigação desse impacto, o empreendedor deverá executar as medidas 
previstas no Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações e os níveis de ruído 
deverão ser mantidos dentro dos valores limites estabelecidos pela legislação. Segundo as 
informações complementares, recomenda-se que a frota de equipamentos móveis seja adquirida 
e sua manutenção realizada de modo a assegurar o atendimento aos requisitos fixados pelos 
órgãos reguladores. Recomenda-se ainda que os britadores e peneiras vibratórias sejam 
projetadas e instaladas entre proteções do próprio solo ou por painéis acústicos laterais, de modo 
a assegurar que o pátio de beneficiamento apresente níveis de pressão sonora contínuos 
equivalentes de até 85 dB a 4 m destes equipamentos, assegurando o atendimento também à 
legislação trabalhista. 

Impacto: Alteração dos níveis de vibração 

A alteração dos níveis de vibração é um impacto inerente às atividades minerárias, e poderá se 
manifestar principalmente na etapa de operação da Fase 1 do projeto, quando da utilização de 
explosivos para o desmonte de rocha na Cava Norte. As atividades de operação de máquinas e 
equipamentos e trânsito de veículos também são capazes de aumentar os níveis de vibração, 
mas em menor escala e restrita a área da fonte.   
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Na etapa de implantação da fase 1 o impacto foi classificado como insignificante, já na etapa de 
operação a alteração dos níveis de vibração gerados pelo desmonte de rocha com uso de 
explosivo são capazes incrementar a velocidade e a frequência de partícula com potencial 
incômodo aos receptores, resultando em um impacto negativo, de curto prazo, reversível, local, 
uma vez que a alteração deve se manifestar em alcance que extrapola a ADA do Projeto e seu 
entorno imediato, a importância é classificada como média, uma vez que a alteração será 
percebida e constitui uma perda na qualidade ambiental diagnosticada. Informa-se ainda que, 
segundo apresentado no prognóstico, o alcance da velocidade da partícula = 15 mm/s, com a 
maior carga por espera, fica restrita em uma área na qual praticamente não existem habitações 
humanas. Nesse sentido, a classificação do impacto atribuído pelo empreendedor é de baixa 
significância.  

Para a fase 2 do projeto, o impacto tem potencial de ocorrência em função do desmonte de 
rochas com explosivos nas Cavas Oeste e Central. Ressalta-se que se acordo com informado 
nos estudos, o desmonte por explosivos, quando ocorrer, se dará unicamente em uma frente. 
Outras atividades durante a operação como operação de máquinas e equipamentos, trânsito de 
veículos, são também capazes de induzir alterações nos níveis de vibração, porém, de forma 
localizada e restrita às fontes geradoras.  

Para a operação da fase 2 o impacto foi classificado como negativo, reversível no que diz respeito 
ao incomodo humano, abrangência local, importância média, uma vez que a alteração poderá 
ser percebida, e a magnitude foi considerada baixa, pois, de acordo com os estudos as massas 
de rocha com necessidade de serem desmontadas com explosíveis são pequenas, e a utilização 
de explosivos é esporádica e será diluída em 13 anos de operação. Os estudos classificaram o 
impacto como de baixa significância, entretanto, considerando que as alterações no ambiente 
poderão ser percebidas durante toda a operação da fase 2, a equipe técnica avalia o impacto 
como de média significância.  

Segundo informações complementares apresentadas, aplicando-se equações para 
determinação da distância limite para se atingir a vibração d 15 mm/s, tem-se que: 

•Desmontes de decapeamento na canga: para cargas por furo e por espera de 7,5 (sete e meio) 
kg, teríamos vibrações de Vpi = 15 mm/s a 70 (setenta) metros de distância;  

• Desmonte de minério em bancadas de 10 (dez) m de altura, com carga máxima por espera de 
86 (oitenta e seis) kg teríamos vibrações de Vpi = 15 mm/s a 237 (duzentos e trinta e sete) metros 
de distância. 

Foram traçados dois buffers a partir das futuras cavas, uma correspondente a VPP=5mm/s 
(Velocidade da partícula) que é considerado o limite da percepção humana, e uma 
correspondente a VPP=15mm/s, considerado o limite de pequenos danos. Verificou-se que as 
distâncias simuladas para velocidades de partículas (Vp) de 15 e 5mm/s são respectivamente 
237 e 636 metros., distância em que não são observadas ocupações humanas. A norma 
estabelece o limite de danos em VPP=15mm/s para frequência de até 4 Hz, e a partir daí 
aumenta linearmente até 20 mm/s para frequência de até 15 Hz. O resultado do estudo revelou 
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que não são previstas alterações nos parâmetros de estabilidade dos taludes das minerações 
existentes nas proximidades do projeto, por se tratarem se rochas. 

Em relação às torres de telecomunicação, a menor distância entre a borda da cava oeste e o 
ponto Vib-02 é de 210 metros, inferior aos 237 metros definidos como limiar de pequenos danos. 
O ponto de monitoramento Vib-02 será dotado de equipamento fixo de monitoramento, e deverá 
registrar as vibrações decorrentes de 100% das detonações efetuadas. Caso seja verificado 
pelos monitoramentos valores passíveis de ocasionar danos às estruturas, as detonações nessa 
área deverão ser suspensas. Ainda, segundo os estudos, de acordo com os parâmetros da 
Equação TAQUARIL 01, leva a uma projeção simulada máxima de VPP = 17,2 mm/s. Esse valor 
de VPP atende aos limites de segurança da norma ABNT 9653:2018 para frequências iguais ou 
superiores a 9 Hz. 

Com relação ao Pico Belo Horizonte, a distância mínima é de 130 metros, que leva a uma 
projeção simulada de 29,3 mm/s, que representa pequenos danos em edificações, mas para 
maciços rochosos representa um valor incapaz de provocar desestabilizações.  

Para efeitos de controle e mitigação, o pico Belo Horizonte será considerado um ponto receptor 
(assim como as cavidades) e o empreendedor deverá seguir as diretrizes apresentadas com 
redução de carga na região da Cava Oeste. Com a adoção desse procedimento, as vibrações 
no Pico de Belo Horizonte atenderão aos limites de segurança estabelecidos na norma ABNT 
9653:2018, e as vibrações na região das torres de telecomunicações (Vib-02) terão valores 
menores, tendo em vista a maior distância aos pontos de detonação.  

Como medida de mitigação deverão ser executadas as medidas e ações previstas no Programa 
de Controle e Monitoramento de Ruído e Vibrações, com a adoção de medidas de controle às 
atividades geradoras. Ressalta-se que algumas atividades geradoras de vibração são intrínsecas 
às atividades minerárias, e não passíveis de serem enclausuradas, portanto, os níveis de 
vibração deverão ser mantidos dentro dos limites estabelecidos pela legislação, que serão 
verificados através do monitoramento.  

Impacto: Alteração da Dinâmica Erosiva 

Previsto na implantação e operação das fases 1 e 2 do projeto, uma vez que as atividades do 
empreendimento devem promover alterações nas características do relevo e dos solos, que são 
passíveis de causar desequilíbrio das taxas de infiltração e no escoamento superficial, 
provocando alterações na dinâmica erosiva.  

Na etapa de implantação, as atividades capazes de alterar a dinâmica erosiva na fase de 
implantação são mobilização da mão de obra, transporte de pessoas, operação dos 
equipamentos, supressão da vegetação, terraplenagem, disposição de material estéril e abertura 
de novos acessos, que resultam na remoção da cobertura vegetal, exposição e 
impermeabilização do solo, geração de sedimentos e interferências físicas do escoamento 
superficial. Nessa etapa o impacto foi considerado negativo, direto, local e de baixa significância, 
em função das medidas se controle a serem implantadas, como o sistema de drenagem e a 
revegetação das áreas.  
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Já na etapa de operação o impacto é passível de ocorrer em função da mobilização de mão de 
obra, transporte de pessoas, operação de equipamentos, disposição de material estéril, 
operação de britagem e operação da lavra, que assim, como na etapa de implantação, resultam 
na exposição e impermeabilização do solo, geração de sedimentos e interferências físicas do 
escoamento superficial, resultando na classificação em negativo, reversível, de abrangência local 
e baixa significância, devido a implantação dos sistemas de drenagem e revestimento vegetal.  

Como forma de mitigar esse impacto, o empreendedor deverá executar as ações previstas no 
Programa de Controle de Processos Erosivos e Movimentos de Massa, assim como a ações do 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, tanto para a fase de implantação quando 
operação.  

Impacto: Alteração do relevo 

Também previsto para as fases de implantação e operação de ambas as fases, esse impacto 
decorre da abertura de estradas e acessos, abertura de cavas, obras de terraplenagem, e é 
passível de ocorrer por ações diretas, como a execução de cortes, aterros e terraplenagens, e 
pela implantação de estruturas antropogênicas de controle e operação. Ressalta-se ainda o 
possível aparecimento de feições erosivas, sulcos, ravinas, voçorocas e processos associados, 
como os deslizamentos e quedas de blocos. A alteração do relevo pode ser causada ainda por 
atividades de lavra, com remoção de material, e conformação de pilha de disposição de estéril, 
em que a deposição de material.  

Em relação a alteração do relevo e paisagem relacionados à implantação da cava norte, como 
forma de manutenção da paisagem está previsto um plano de recuperação, em que o 
preenchimento da cava será feito de forma a recompor a paisagem de referência, incluindo a 
vegetação original da região. As ações visam mitigar processos erosivos, estabilização das áreas 
afetadas e a conformação de relevo com cobertura vegetal nativa, além da possibilidade da 
execução da reconformação final do terreno utilizar uma técnica de abordagem geomorfológica, 
buscando a morfologia mais próxima da original.  

O impacto foi considerado pelo empreendedor como negativo, permanente, irreversível, 
resultando em uma alta significância. Insta ressaltar que os impactos relacionados a alteração 
da paisagem serão descritos em item específico.  

Como forma de mitigar/compensar esse impacto o empreendedor deverá executar ações de 
recuperação das áreas degradadas, incluindo o plano de recuperação que abrange as áreas 
afetadas pela Fase 1, em especial a Cava Norte.    

Impacto: Alteração das propriedades Físicas e Químicas do Solo 

O impacto de alteração das propriedades físicas e químicas do solo está previsto para acontecer 
durante a implantação e operação das fases 1 e 2 do projeto, e pode ser causado pela remoção 
da cobertura vegetal, retirada de topsoil, terraplenagem, escavações e abertura de acessos, 
geração de efluentes líquidos e oleosos, resíduos sólidos, a exposição e impermeabilização do 
solo e geração de interferências físicas ao escoamento superficial.  
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As propriedades físicas do solo são porosidade, permeabilidade e estabilidade dos agregados, 
sendo que a alteração do arranjo das camadas pedológicas pode modificar essas propriedades 
físicas e limitar o crescimento de vegetação, provocando instabilidade.   

A remoção de cobertura vegetal pode ainda reduzir a quantidade de matéria orgânica presente 
na superfície, consequentemente a redução na agregação das partículas que diminuem a 
porosidade superficial e a profundidade do perfil. Já a movimentação de máquinas e veículos 
provoca a compactação dos solos, que reduz a capacidade de infiltração e aumenta o 
escoamento superficial. Os efluentes líquidos e oleosos provenientes das atividades de 
manutenção, tem potencial de alterar quimicamente a estrutura do solo. 

O impacto foi classificado como negativo, pontual e de baixa significância, pois se implantado 
sistemas de controle eficientes, os mesmos tem potencial de minimizar ou até mitigar esses 
possíveis impactos. 

Como medidas de mitigação, o empreendedor deverá adotar sistemas de controle de 
carreamento de sedimentos e demais ações do Programa de Controle de Processos Erosivos e 
Movimentos de Massa, além de garantir que todas as manutenções sejam realizadas em 
ambiente apropriado com piso impermeabilizado e tratamento dos efluentes. Caso não seja 
possível, ele deverá garantir que o efluente não entre em contato direto com o solo.    

Impacto: Perda de solo 

Também previsto para a implantação e operação das fases 1 e 2 do projeto, as atividades de 
supressão da vegetação, remoção de solos orgânicos, implantação de infraestruturas 
(construções e acessos/estradas), terraplenagem, reconformação topográfica e carreamento de 
sedimentos em superfícies desnuda são capazes de ocasionar na perda de solo, e ainda 
provocar processos erosivos.  

O impacto foi definido como negativo, local, irreversível e de baixa significância, por ser 
decorrente direto das atividades do empreendimento, sem alcançar longas distâncias e 
considerando a implantação dede sistemas de controle e drenagem e a possibilidade de 
revegetação das áreas intervindas.  

Como medida de mitigação o empreendedor deverá implantar sistemas de controle de erosão e 
de drenagem para a correta destinação das águas pluviais, além das ações do Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas, incluindo a revegetação de áreas desnudas.  

Impacto: Assoreamento de curso d’água 

Para a fase 1 e 2, durante a implantação, trata-se de um impacto indireto decorrente da alteração 
da dinâmica erosiva, alteração do relevo e perda do solo. Na fase de implantação as atividades 
com exposição de solo podem alterar o escoamento das águas pluviais, ocasionando no 
carreamento de sedimentos e eventual assoreamento de cursos d’água, em especial nos 

córregos Cubango, Triângulo e Fazenda. Os estudos classificaram o impacto como negativo, 
temporário, local, de média magnitude e importância e de baixa significância.  
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Já na fase de operação as fontes geradoras estão associadas às atividades de lavra, britagem, 
transito de produtos e carreamento de sedimentos das superfícies desnudas, e para essa fase 
também foi classificado como negativo, permanente, de curto prazo de média magnitude e 
importância, que resultaram em baixa significância, uma vez que as atividades mais impactantes 
estarão localizadas nas áreas de lavra e britagem, e espera-se que os sistemas de controle 
sejam eficientes para a minimização do impacto. 

O assoreamento dos cursos d’água pode ser prejudicial à biota aquática, o que será tratado em 

item específico, e as características químicas e físicas da água. 

Como medida de mitigação o empreendedor deverá executar as ações previstas no Programa 
de Controle de Processos Erosivos e Movimentos de Massa e do Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD), que incluem a revegetação de áreas desnudas, implantação de 
bacias de contenção de sedimentos, entre outras.  

Impacto: Alteração das taxas de recarga dos aquíferos 

Na fase 1 do empreendimento, as atividades potencialmente causadoras desse impacto  na 
etapa de implantação são aquelas que causam modificações no meio, sendo a supressão de 
vegetação, remoção de solos, terraplenagem, que expõe diretamente o solo, alterando as taxas 
de infiltração naturais e implantação de infraestrutura que implicam no trânsito de veículos e 
maquinas pesadas que resultam na compactação e impermeabilização do solo, alterando 
também as taxas de infiltração da água da chuva, induzindo impactos na disponibilidade hídrica. 
Ressalta-se que não há previsão de rebaixamento do lençol para viabilizar as atividades de lavra, 
sendo que o impacto está relacionado à alteração das taxas de infiltração da água da chuva.  

Na operação da Fase 1, os impactos na taxa de recarga estão relacionados a implantação da 
pilha de estéril, que é constituída por material granular que possui boas condições de 
armazenamento e transmissão de água subterrânea. Entretanto, como água no interior da pilha 
não é desejável, e para garantir a estabilidade geotécnica da mesma, deverá ser instalação um 
sistema de drenagem, constituído por drenos internos e canaletas de drenagem, de forma a 
favorecer o escoamento superficial na área, o que pode diminuir a parcela de água de infiltra no 
solo que contribui para a recarga subterrânea.  

Ainda na operação da Fase 1, a cava norte possuirá um sistema de escoamento fechado, que 
pode contribuir para um acúmulo de água pontual em seu interior, tendo em vista que a remoção 
da vegetação aumenta a exposição direta do aquífero à precipitação e reduz o retorno de água 
à atmosfera pela evapotranspiração nessas circunstâncias. Nesse sentido, a abertura de cavas 
confinadas tende a aumentar pontualmente a taxa de recarga dos aquíferos. Já a abertura de 
estradas diminui a infiltração, tendo em vista que a compactação tende a impermeabilizar o seu 
leito. Na Fase 1 as áreas de cava sobre o aquífero Cauê são maiores que as áreas a serem 
ocupadas por estradas, o que indica que em um balanço geral, considerando as áreas de 
recarga, tende-se a observar um aumento da recarda do aquífero Cauê.  

O impacto foi classificado como negativo, permanente, direto, irreversível e irrelevante, pois, 
segundo informado nos estudos, as alterações nas taxas de recarga causadas pela alteração 
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das taxas de infiltração serão baixas ao ponto de não serem mensuradas no fluxo de base em 
bacias hidrográficas e por instrumentos de monitoramento, para a Fase 1.  

Para a Fase 2 o impacto foi considerado mais significativo em função da maior quantidade e 
distribuição geográfica das estruturas de cavas, vias de acessos, ITMs, estrutura de disposição 
de estéril e rejeito e estruturas de controle. Os principais domínios envolvidos na implantação da 
Fase 2 são as zonas de aquíferos pobres, seguido de zonas não aquíferas e por fim as zonas 
aquíferas. Durante a implantação da Fase 2 a construção de novos acessos e a preparação do 
terreno para a cava e deposição de estéril/rejeito poderão ser os maiores causadores desse 
impacto, e durante a operação os principais causadores são o empilhamento de materiais 
estéreis e rejeito e a conformação das Cavas Norte, Oeste e Central. A Cava Oeste será 
desenvolvida em escoamento fechado, sem a possibilidade de a água incidente ser totalmente 
drenada, formando pontos de acumulação em seu interior, que pode contribuir com a recarga 
localmente.  

Para a fase 2 a implantação e operação foram consideradas um impacto negativo, irreversível, 
de importância e magnitude baixos, resultando em baixa significância, pois, embora as 
alterações possam ser notadas através de fluxos de base em bacias hidrográficas locais, a 
alteração não deverá denotar perdas representativas ao cenário ambiental diagnosticado, além 
disso, segundo informado, a alteração na taxa de recarga é pequena em relação à área de 
recarga total dos sistemas  aquíferos implicando em uma alteração pouco significativa no 
montante de água que recompõe as reservas subterrâneas.  

Em resposta às informações complementares, o empreendedor apresentou um estudo detalhado 
sobre as formações hidrogeológicas do quadrilátero ferrífero e a interferência dos poços 
previstos nos mesmos. O estudo conclui que para o poço 1, já perfurado, a operação do mesmo 
não irá impactar os aquíferos adjacentes de circulação rasa. Em relação aos poços 2 e 3, as 
nascentes encontradas em suas proximidades estão associadas a aquíferos de formação rasa e 
nesse caso, os filitos da Formação Batatal atuam como barreira impedindo a descargadas de 
águas de circulação profunda do aquífero Cauê, que abastecerá os poços, concluindo que a 
operação dos mesmos não impactará os aquíferos adjacentes de circulação rasa. Por fim, em 
relação ao poço 4, o mesmo irá captar águas do aquífero Cauê, e as nascentes contidas em seu 
raio tem características de descarga de circulação rasa e, portanto, não deverão ser impactadas.  

O impacto não poderá ser mitigado, e sim monitorado através do Programa de Monitoramento 
Hidrogeológico Quantitativo, em que se espera verificar a não alteração das taxas de recarga do 
aquífero durante a implantação e operação da fase 1, e alterações pequenas durante a fase 2. 

Impacto: Alteração da dinâmica hídrica subterrânea 

Trata-se de um impacto indireto, relacionado a alteração das taxas de recarga dos aquíferos, e 
por isso, possui as mesmas atividades citadas anteriormente como potenciais causas. As 
modificações das condições naturais de escoamento são causadas pela diminuição da infiltração 
de água da chuva e favorecimento do escoamento superficial em relação a infiltração, o que 
pode diminuir a recarga hídrica, contribuindo, assim, para a diminuição das cotas de nível d’água 

subterrânea em escala local.  



Num. 9543045168 - Pág. 134Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 132 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

Para a operação da fase 1, assim como para implantação, o impacto é indireto e relaciona-se a 
alteração das taxas de recarga dos aquíferos, mas durante a operação, essa alteração é causada 
pelas atividades de pilha e lavra, além da movimentação de máquinas e equipamentos que tem 
potencial de compactar o solo, aumentando o escoamento superficial.  

Ressalta-se que para Fase 1 o impacto de alteração das taxas de recarga dos aquíferos foi 
considerado irrelevante, o que fez com que a importância desse impacto também fosse 
considerada irrelevante e de baixa magnitude, considerando a pequena abrangência das áreas 
que sofrerão com a alteração das taxas de recarga. Ressalta-se que não é esperado que a lavra 
intercepte o lençol freático. 

Para a segunda fase do projeto o impacto está relacionado principalmente à captação de 
aproximadamente 250 m³/h de água a ser realizado por poços tubulares instalados no Aquífero 
Cauê durante a operação. Soma-se a isso uma parcela relativa ao impacto de Alteração das 
taxas de recarga dos aquíferos.  

Para a implantação da fase 2 o impacto foi classificado como de baixa magnitude, considerando 
a pequena área que sofrerá alteração das taxas de recarga dos aquíferos. Já para a operação, 
o impacto foi considerado de média magnitude e media importância, uma vez que a diminuição 
nos níveis d’água deverá ser percebida por instrumentos de monitoramento, resultando em 

média significância.  

Ressalta-se que apesar da vazão necessária de 250 m³/h, foi informado pelo empreendedor por 
meio de informação complementar que essa captação não coloca em risco o abastecimento de 
Belo Horizonte, ou das comunidades do entorno do projeto. Vale destacar ainda que essa 
captação não está sendo autorizada no âmbito desse processo, e que a mesma deverá ser 
precedida de outorga para sua autorização. 

Como medido de mitigação, assim como no item anterior, o empreendedor deverá executar o 
Programa de Monitoramento Hidrogeológico Quantitativo.  

Impacto: Alteração da vazão de base e supressão de nascentes 

Para a implantação da pilha de estéril da fase 1 do projeto, será necessária a intervenção em 
três nascentes, sendo a supressão das N-02 e N-03 e intervenção na área de proteção da N-01, 
que totalizam 1,62 ha de intervenção em APP. Para garantir a estabilidade e segurança da pilha 
deverá ser implantado um dreno de fundo, que tem a função de evitar que o fluxo de água da 
nascente se adentre na pilha, e formar um caminho preferencial a ser percorrido pela água até 
um ponto a jusante, localizado no pé da pilha e antes de uma bacia de contenção de sedimentos.  

O dreno de fundo é atividade que requer outorga, e por não ser de uso consumptivo espera-se 
que a vazão inicial captada pelo dreno, seja a mesma do efluente lançado ao pé da pilha.  

Foi informado por meio de informações complementares que a captação de água pelo poço 
subterrâneo não terá impacto sobre as nascentes adjacentes, uma vez que o poço terá 
profundidade de 300 metros e fará a captação em aquífero profundo, e no raio de 500 metros 
desse poço foi registrada uma nascente na cabeceira do córrego do Triângulo, afluente da 
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margem esquerda do córrego André Gomes, localizada a cerca de 300 metros a sul do poço, e  
trata-se de nascente associada a aquífero de circulação rasa em depósitos de tálus sobre 
embasamento impermeável, de forma que não se prevê impactos da operação do poço sobre 
essa nascente.  

O impacto na fase de instalação foi considerado negativo, permanente, irreversível, de 
importância e magnitude médias, resultando em alta significância.  

Como medida de controle e mitigação, será instalada uma bacia de contenção de sedimentos 
antes do lançamento do efluente, com o objetivo de reter o material particulado proveniente da 
pilha de estéril. Deverá ser realizado o monitoramento da vazão na saída da pilha, e da qualidade 
da água na saída do sistema de controle, de forma a verificar se as condições observadas antes 
da instalação da pilha estão sendo mantidas, e se há infiltração de água na pelo sistema de 
drenagem interna. Caso sejam observados resultados acima do previsto, o empreendedor 
deverá adotar ações para a correção das mesmas.  

Impacto: Alteração na disponibilidade hídrica 

Durante a fase 1 do projeto, a principal atividade com uso consumptivo de água são umectação 
das vias e construção civil. Para essa fase, está prevista a utilização de 36 m³/h, a ser captado 
através de poço subterrâneo. A umectação das vias é um controle fundamental para manter a 
qualidade do ar, evitando a dispersão de partículas de poeira.  

Para a operação da fase 1 o beneficiamento do minério será a seco estão previstas uma estrada 
e duas bacias de sedimentação (BS-1 e BS-2), que funcionam como estruturas de controle de 
carreamento de sedimentos. Serão implantadas outras duas bacias de sedimentação em 
talvegues secos (BS-3 e BS-4). Essas bacias irão acumular água que poderá ser utilizada para 
umectação das vias, mantendo-se a previsão de consumo de 36 m³/hora para a fase de operação 
da Fase 1. 

Para a fase 1, o impacto foi considerado negativo, permanente, de abrangência local e de baixa 
magnitude, pois, segundo informado, a quantidade prevista para a captação não resulta em 
perda significativa da qualidade ambiental, sendo que a disponibilidade hídrica é avaliada no 
âmbito da concessão da outorga.  

Para a fase 2, assim como o impacto anterior, a fase de implantação do projeto está relacionada 
ao abastecimento de água para umectação de vias de rodagem e construção civil, em que deverá 
ser construída um barramento de água e desvios de drenagens para a realização de obras civis.  

Já para a operação, o impacto está vinculado as interferências ao escoamento superficial devido 
à existência das bacias de contenção de sólidos, afetando a disponibilidade hídrica a jusante dos 
barramentos nos córregos Cubango, onde será instalado a BS1 e a BS-2, e os, e talvegues secos 
do córrego Triângulo (BS-3) e córrego da Fazenda (BS-4). O consumo de água deverá ocorrer 
principalmente nas atividades de beneficiamento do minério e aspersão de vias, em uma 
estimativa de vazão de 250 m³/h de água, que deverá ser precedida de outorga para captação, 
garantindo a vazão residual mínima exigida.  
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Como resposta à informações complementares o empreendedor informou que não há interface 
entre os sistemas de abastecimento de água de Belo Horizonte e Nova Lima com o projeto em 
questão, tendo em vista que o projeto está inserido na bacia do Córrego André Gomes, e que 
parte do abastecimento de Belo Horizonte e Nova Lima são feitos pela captação de água do Rio 
das Velhas em Bela Fama, a montante da confluência com o Córrego André Gomes.  

Como medida de mitigação, o empreendedor deverá executar ações previstas no Programa de 
Monitoramento Hidrogeológico Quantitativo, do Programa de Gestão da Qualidade das Águas e 
do Programa de Gestão do Uso da Água, que serão descritos em item específico.  

Impacto: Alteração na qualidade das águas 

Alteração das características físicas das águas superficiais 

O impacto de alteração das propriedades físicas da água está previsto para ocorrer na 
implantação e operação das fases 1 e 2 do empreendimento, e está associado, principalmente, 
a geração de sedimentos e exposição do solo. Nas fases de implantação, a terraplenagem 
supressão da vegetação e outras atividades que deixam o solo exposto contribuem para a 
geração de sedimentos, que podem ser carreados para cursos d’água e alteram as 

características dos mesmos, como o aumento da turbidez, e sólidos totais. 

Já nas fases de operação, as atividades de cava, movimentação de máquinas e veículos por 
acessos não pavimentados e pilha de estéril serão potenciais responsáveis pelo carreamento de 
sedimentos e alteração das características físicas da água.  

O potencial aumento da turbidez das águas do córrego Cubango pode estar diretamente 
relacionado à implantação e operação das Cavas Oeste e Central e ampliação da Pilha de Estéril 
1, enquanto no córrego da Fazenda a relação pode ser direta com a Cava Norte, com a Bacia 
de Contenção de Sedimentos (BS4) e com a ITM 2. 

O impacto foi considerado negativo, irreversível, de abrangência local, média importância, pois 
poderão ser verificadas perdas na qualidade ambientais resultando em baixa magnitude, pois 
espera-se eficácia dos sistemas de controle e a abrangência da área potencialmente impactada 
foi considerada de pequena dimensão. 

Como forma de mitigar esse impacto deverão ser adotadas medidas de controle que incluem, 
como estruturas de drenagem superficial, canaletas, descidas d’água, bermas, e bacias de 

contenção de sedimentos para conter as partículas suspensas antes de atingir o curso d’água. 
O empreendedor deverá executar o Programa de Gestão da Qualidade dos Efluentes, Programa 
de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e o Programa de Gestão da Qualidade das 
Águas. 

Alteração das características químicas das águas superficiais 

Assim como as alterações físicas, as alterações químicas na fase 1 ocorrem principalmente em 
função do carreamento de sedimentos. O aumento da turbidez tem o potencial de alterar as 
características hidroquímicas das águas, e a alteração química é causada pela mobilização de 
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elementos químicos contidos no solo. Apesar de não ter sido citado no estudo, eventuais 
vazamentos de óleo e combustível também tem potencial de alterar a qualidade das águas.  

As fontes potenciais para ocorrência deste impacto decorrem das atividades de supressão e da 
geração de efluentes líquidos sanitários e resíduos sólidos provenientes das obras de 
implantação do projeto e dos canteiros de obra, e nas estruturas de Cava Norte e Minério Rolado, 
Acessos e Pilha de Estéril. 

O impacto foi caracterizado como de abrangência local e incidência direta, uma vez que a 
alteração estará mais restrita a ADA do empreendimento, ainda que a área, de forma geral, 
apresente certo grau de antropização, o aumento das áreas expostas ao carreamento de 
sedimentos foi classificado como de média importância, baixa magnitude e reversível. 

Na fase 2 o impacto é ocasionado pelo contato da água de chuva e de drenagens superficiais 
com materiais lavrados e beneficiados. Essa água deverá ser direcionada para diques de 
contenção de sedimentos, que tem o objetivo de restringir a abrangência desse impacto. Como 
potencial impacto é possível que os efluentes dessas estruturas apresentem características 
químicas diferentes daquelas observadas sem o empreendimento em função do contato entre 
água e as matrizes sólidas.  

Os efluentes oleosos e sanitários deverão ser tratados antes do lançamento em cursos d’água, 

porém assume-se que a qualidade da água poderá ser alterada dentro dos limites da legislação 

Como medidas de mitigação, deverão ser executados o Programa de Gestão da Qualidade dos 
Efluentes, Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e o Programa de 
Gestão da Qualidade das Águas. Ademais, foram previstas obras de drenagem, quando 
necessárias, para a melhoria dos acessos e técnicas de recomposição vegetal em taludes que 
estejam expostos. 

Impacto: Alteração da morfologia fluvial 

Para a implantação da fase 1 haverá necessidade da implantação de uma via de acesso que 
cruza o córrego da Fazenda, onde serão instaladas as medidas de controle que incluem bueiros, 
galerias e sistema de drenagem adequado. Para a implantação, o impacto foi considerado 
negativo, de baixa magnitude e irrelevante, considerando a eficácia das estruturas de controle 
que são intrínsecas à atividade.   

Durante a operação, a intervenção com potencial de alterar a morfologia fluvial é a exploração 
do minério rolado no leito seco do córrego da Fazenda. A alteração no fluxo de água deverá 
ocorrer durante o período chuvoso, com a adoção de sistemas de drenagem na cava que 
direcionarão às águas para porções inferiores do córrego da Fazenda. 

O impacto foi considerado negativo de importância irrelevante e de baixa magnitude, diante das 
medidas de mitigação do impacto que foram previstas, pelo fato da alteração estar localizada em 
uma drenagem seca e pela pequena área a ser influenciada.    

7.2  Impactos bióticos 
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Os impactos sobre o meio biótico foram avaliados para as fases 1 e 2, quando haverá supressão 
de vegetação. A avaliação foi feita com base no contexto de resiliência ecológica. Para a Fase 
2, os impactos consideraram a intervenção ainda potencial de 58,46ha, uma vez em que foi 
solicitada apenas LP para essa fase.  

Tipo de ambiente Fase 1 Fase 2 Total 
Floresta Estacional Semidecidual 15,45 6,71 22,16 
Savana 14,16 7,77 21,93 
Campo Rupestre 11,66 43,96 55,62 
Reflorestamento de eucalipto 0,08 0 0,08 
Área antropizada 1,43 0,02 1,45 
Total 42,78 58,46 101,24 

 

Impacto: Redução do Número de Indivíduos das Populações Vegetais Nativas 

O impacto de redução das populações vegetais ocorrerá em função da supressão de vegetação, 
restrita a Fase 1 neste momento. A supressão será de 41,27ha de ambientes nativos. Há 
diversas espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Os estudos já discutidos em 
outros itens mostram que os impactos serão diferentes para cada uma das espécies. Merecem 
destaque: Arthrocereus glaziovii, Schefflera lucumoides, Dyckia rariflora, Hoffmannseggella 
caulescens, Lychnophora syncephala, Mikania glauca e Philodendron rhizomatosum. Na Fase 2, 
o impacto também ocorrerá na etapa de instalação, mas que não está sendo autorizada neste 
momento.  

Conforme mencionado nas informações complementares, o quantitativo estimado de supressão 
de espécies ameaçadas e protegidas por lei é: 

 

O estudo apresentado sobre as possíveis vedações da Lei da Mata Atlântica mostrou que para 
nenhuma das espécies, nas Fases 1 e 2, espera-se consequência Extrema ou Catastrófica, ou 
seja, uma condição em que sua ‘sobrevivência’ seja colocada em risco. Contudo, está prevista a 
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supressão de áreas de campo rupestre classificadas como estágio médio e avançado de 
sucessão, com mínimos impactos antrópicos, relevantes para a conservação.  

Houve ainda questionamento nas informações complementares (IC21, SLA) sobre possíveis 
impactos sobre as espécies alvo de extrativismo vegetal. Contudo, o empreendedor ressalta que 
a área em foco não é alvo de extrativismo de recursos da flora por populações tradicionais, e o 
extrativismo eventualmente incidente sobre estas espécies de apelo ornamental se dá de forma 
predatória. O empreendimento, portanto, não deverá aumentar a pressão de coleta sobre essas 
espécies.  

O impacto foi classificado como real, negativo, permanente, de curto prazo, irreversível, de 
abrangência pontual, de alta importância e de média magnitude, devido à pequena dimensão da 
área necessária para instalação da Fase 1 de ambientes florestais, savânicos e campestres. É 
um impacto, portanto, de alta significância.  

A recuperação de ambientes campestres depende de um grande esforço e de muito tempo (da 
ordem de 15 a 30 anos), de forma que a compensação deste impacto demanda grande esforço 
do empreendedor.  

Impacto: Fragmentação florestal e aumento do efeito de borda 

O impacto de fragmentação ocorrerá em função da supressão de vegetação, em especial dos 
ambientes florestais, na implantação da Fase 1 (15,45ha). Na Fase 2, o impacto também ocorrerá 
pela supressão de 6,71ha de florestas. A fragmentação afeta diretamente o fluxo gênico e a 
reprodução de espécies vegetais, podendo promover inclusive extinções locais. Além disso, há 
o aumento do efeito de borda, com impactos do ambiente externo sobre os fragmentos.  

Cabe ressaltar ainda que as estruturas do empreendimento não serão locadas em um único 
polígono de intervenção, o que poderia configurar uma única e contínua área perdida sem 
trechos de conectividade. As estruturas estão em mosaico, com manchas e corredores de 
conexão.   

O empreendedor apresentou um estudo com possíveis vedações relativas à Lei 11.428/2011. 
Foi realizado um mapeamento do entorno do projeto, que mostrou que mais de 2/3 da área são 
recobertos por áreas naturais ou seminaturais. Foi ainda avaliada a conectividade dos 
fragmentos. Os resultados mostraram elevada conectividade entre as florestas, de forma que a 
supressão nas fases 1 e 2 não devem alterar criticamente as taxas de cobertura vegetal e suas 
conectividades.  

Dessa forma, o impacto foi classificado como de ocorrência real, negativo, permanente, direto, 
de curto prazo, irreversível, de abrangência local, de baixa importância e baixa magnitude. Dessa 
forma, o impacto possui baixa significância.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Programa 
Operacional de Supressão (POS) e Aproveitamento dos Recursos Florestais, o Programa de 
Resgate e de Reintrodução da Flora, o Programa de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 
e o Programa de Conservação das Espécies Em Perigo (EN) de Extinção. Além disso, a 
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compensação por intervenção em APP (PTRF) está previsto para a propriedade Ana da Cruz, 
aumentando assim a conectividade e a cobertura vegetal da propriedade.  

Impacto: Perda de biomassa 

O impacto de perda de biomassa ocorrerá em função da supressão de vegetação da Fase 1. Na 
Fase 2, será considerado também na etapa de supressão. As áreas florestais que serão 
intervindas possuem distribuição diamétrica em J invertido, com muitos indivíduos pequenos. 
Assim, a grande maioria das espécies se encontram representadas por plantas jovens, indicando 
o pleno desenvolvimento dos indivíduos, cujos processos fisiológicos envolvem diretamente o 
sequestro de carbono da atmosfera. A floresta da ADA funciona como sumidouro de carbono, 
portanto, fixando este na biomassa do solo.  

O impacto foi classificado como de ocorrência real, negativo, permanente, direto, de curto prazo, 
irreversível, de abrangência pontual, de média importância e média magnitude. Dessa forma, o 
impacto possui baixa significância.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Programa 
Operacional de Supressão (POS) e Aproveitamento dos Recursos Florestais, o Programa de 
Resgate e de Reintrodução da Flora, o Programa de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 
e o Programa de Conservação das Espécies Em Perigo (EN) de Extinção. Além disso, há 
compensações previstas tanto pela conservação como pela recuperação de ambientes.  

Impacto: Alteração de Funções Fisiológicas Vegetais 

O impacto foi avaliado para a Fase 2, devido ao aspecto de geração de material particulado, com 
suspensão de poeira, sobretudo nas estações secas do ano. Contudo, após revisão das 
informações complementares, ele ocorrerá também na Fase 1, esse depósito de poeira na 
vegetação altera as funções fisiológicas das comunidades vegetais. Este impacto foi detalhado 
anteriormente no meio físico, mas com consequências indiretas sobre a comunidade vegetal no 
entorno. 

O impacto foi considerado como de ocorrência real, negativo, temporário, direto, de médio a 
longo prazo, local, de baixa importância, baixa magnitude, baixa significância e importância 
irrelevante, uma vez que a geração de material particulado será inexpressiva.  

Como medidas de controle, o empreendedor apresentou a aspersão de água nas vias de trânsito 
e como mitigação o Programa de Gestão do Uso da Água. 

Impacto: Alteração da conectividade da paisagem 

Este impacto não foi tratado diretamente nos estudos, mas como uma conclusão da análise de 
paisagem para verificação de possíveis vedações da Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2011). 
Neste ponto, o empreendedor afirma que a intervenção prevista no âmbito do Plano Diretor do 
Projeto CMST envolverá perdas de campos rupestres ferruginosos e quartzíticos. Entretanto, 
dado o contexto ambiental local, não se espera que o projeto afete de forma significativa a 
conectividade funcional das formações rupestres remanescentes. Isso se conclui principalmente 
pela presença das unidades de conservação no entorno.  
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Para manter os campos rupestres existentes e as conectividades, o empreendedor apresentou 
um plano (IC 133), com três vieses: 

• Campos Rupestres no interior de Unidades de Conservação (UCs); 

• Campos Rupestres na propriedade Fazenda Ana da Cruz; 

• Campos Rupestres no entorno do empreendimento localizados fora de UCs e da 
propriedade do empreendimento.  

Nos primeiros, estão previstos os seguintes quantitativos: 

 

As iniciativas previstas são de reintrodução dos espécimes de resgate e como medidas de 
compensação de espécies arbóreas, além da prevenção e combate a incêndios e ações de 
educação ambiental e conscientização (Projeto Multiplicadores Ambientais). 

Nos campos presentes na propriedade fazenda Ana da Cruz, estão a compensação prevista de 
intervenção em bioma Mata Atlântica de 1,8ha de campo rupestre em estágio inicial e uma área 
proposta como servidão ambiental temporária por 15 anos.  

 

Há ainda pontos degradados que podem receber espécies em ações de enriquecimento 
ambiental.  

Nas áreas de terceiros estão ainda 267,54ha de campo rupestre. Nessas áreas, serão possíveis 
ações de gestão indiretas, como prevenção e combate a incêndios e educação ambiental.  

Impacto: Redução do número de indivíduos da fauna 
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Este impacto é decorrente da fragmentação do habitat da fauna, do afugentamento e do 
incremento de eventos de atropelamento, que ocorrerão tanto na Fase 1 como na Fase 2 do 
empreendimento. Este foi considerado o principal impacto do projeto sobre a fauna. O impacto é 
previsto principalmente para espécies com menor capacidade de dispersão, coloração críptica, 
hábitos discretos, espécies fossoriais, cinegéticas, xerimbabos, entre outras. Há ainda previsão 
de desequilíbrios nas comunidades de entorno, em função da fuga da fauna.  

Foram registradas 372 espécies de vertebrados na AEL durante a fase diagnóstica. A avaliação 
de impacto sobre as espécies ameaçadas já foi apresentada em item específico. O impacto foi 
considerado como potencial, negativo, permanente, direto, de curto prazo, reversível, pontual, 
de alta importância, baixa magnitude, devido à pequena dimensão da área afetada, e de média 
significância para a etapa de instalação e de baixa significância para a etapa de operação.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Programa 
Operacional de Supressão (POS) e Aproveitamento dos Recursos Florestais, o Programa de 
Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, o Programa de Monitoramento dos Grupos 
Faunísticos Bioindicadores, o Programa de Monitoramento e Controle de Insetos Vetores, o 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o Programa de Conservação das 
Espécies Em Perigo (EN) de Extinção. Além disso, há compensações previstas tanto pela 
conservação como pela recuperação de ambientes.  

Impacto: Redução e fragmentação do habitat da fauna 

O impacto de redução e fragmentação do habitat da fauna ocorrerá na etapa de implantação da 
Fase 1 do projeto, devido à supressão de vegetação. Na Fase 2, ele também está previsto na 
implantação, ainda não autorizada. O número de espécies presentes é proporcional ao tamanho 
das áreas e a redução da área, o isolamento de fragmentos e a redução de fluxo gênico afetam 
a riqueza e abundância das comunidades na AEL. O impacto ocorrerá principalmente para 
anfíbios anuros, pequenos mamíferos não voadores e algumas espécies de aves com baixa 
capacidade de dispersão.  

Há ainda previsão de impacto de redução sobre a quiropterofauna pela redução de recursos nos 
fragmentos e de alteração nas comunidades de dípteros vetores. Para as espécies associadas 
a ambientes florestais e ameaçadas, o impacto também será significativo, particularmente para 
a avifauna.  

O impacto foi classificado como real, negativo, permanente, direto, de curso prazo, irreversível, 
local, de média importância, baixa magnitude e média significância, considerando que a área 
intervinda é pequena.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Programa 
Operacional de Supressão (POS) e Aproveitamento dos Recursos Florestais, o Programa de 
Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, o Programa de Monitoramento dos Grupos 
Faunísticos Bioindicadores, o Programa de Monitoramento e Controle de Insetos Vetores, o 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o Programa de Conservação das 
Espécies Em Perigo (EN) de Extinção. Além disso, há compensações previstas tanto pela 
conservação como pela recuperação de ambientes.  
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Impacto: Afugentamento da fauna 

O impacto de afugentamento da fauna ocorrerá tanto nas etapas de instalação como de operação 
do empreendimento, tanto na supressão de vegetação como na operação de maquinários e 
tráfego no empreendimento. O afugentamento tem efeitos secundários sobre as comunidades 
faunísticas, como o aumento da competição por recursos em outras áreas que se encontram em 
equilíbrio, além de aumentar o potencial de atropelamentos e encontros com pessoas.  

Foi avaliado nas informações complementares possíveis efeitos secundários sobre as unidades 
de conservação do entorno. O empreendedor afirma que existe um quadro geral de 
conectividade funcional (i.e., referente ao deslocamento de animais entre as manchas de habitat 
e ocorrência de processos como polinização e dispersão) bastante favorável para algumas das 
tipologias de cobertura vegetal mais prevalentes na paisagem: os ambientes florestais e os 
ambientes campestres não rupestres – tendo-se que ambos configuram extensas redes de 
manchas interconectadas, compostas por um grande número de remanescentes de diferentes 
extensões. Essa conectividade não será afetada significativamente pelo empreendimento, dado 
o contexto mais amplo da análise. Dessa forma, não são esperados efeitos perceptíveis sobre 
as Unidades de Conservação do entorno em decorrência do afugentamento de fauna.  

Em relação ao potencial aumento de encontros entre a fauna afugentada e moradores de 
condomínios e comunidades vizinhas, o empreendedor informou que irá realizar campanhas de 
divulgação periódica em parceria com a administração pública de nova lima com orientações à 
população em relação a conduta adequada na eventualidade de encontros com a fauna silvestre, 
informando contatos para ocorrência. Além disso, foi apresentado um termo de compromisso 
com o município de Nova Lima no qual o empreendedor se compromete a doar um veículo tipo 
caminhonete para o transporte adequado da equipe responsável pelo manejo e para o transporte 
dos animais silvestres até a destinação adequada dos mesmos.  

O impacto foi classificado como real, negativo, temporário, direto, de curto prazo, reversível, 
local, de baixa importância, baixa magnitude e baixa significância, considerando que a área 
intervinda é pequena.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Programa 
Operacional de Supressão (POS) e Aproveitamento dos Recursos Florestais, o Programa de 
Monitoramento dos Grupos Faunísticos Bioindicadores, o Programa de Monitoramento e 
Controle de Insetos Vetores, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o 
Programa de Conservação das Espécies Em Perigo (EN) de Extinção. Além disso, há 
compensações previstas tanto pela conservação como pela recuperação de ambientes.  

Impacto: Alteração das comunidades faunísticas 

O impacto foi considerado para ambas as fases, a partir da fragmentação florestal e do aumento 
do efeito de borda. Há ainda um efeito indireto pelo afugentamento da fauna. Uma pequena área 
da AEL se encontra alterada no momento (pouco mais de 10%). Os desequilíbrios nas 
comunidades têm sido registrados e tendem a ser mais duradouros que o esperado.  
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O impacto foi classificado como real, negativo, permanente, direto, de médio a longo prazo, 
reversível, local, de média importância, média magnitude e média significância, considerando 
que a área intervinda é pequena.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Programa 
Operacional de Supressão (POS) e Aproveitamento dos Recursos Florestais, o Programa de 
Monitoramento dos Grupos Faunísticos Bioindicadores, o Programa de Monitoramento e 
Controle de Insetos Vetores, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o 
Programa de Conservação das Espécies Em Perigo (EN) de Extinção.  

Impacto: Incremento nos atropelamentos da fauna 

O incremento nos atropelamentos da fauna está previsto pela intensificação no tráfego em vias 
de acesso no empreendimento. Os animais afugentados também aumentarão o deslocamento, 
podendo intensificar os eventos de colisão.  

O impacto foi classificado como potencial, negativo, temporário, direto, de curto prazo, reversível, 
local, de baixa importância, baixa magnitude e baixa significância, considerando que a área 
intervinda é pequena.  

O empreendedor apresentou, nas informações complementares, as áreas com maior potencial 
de risco de atropelamentos para a fauna 
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Como resultado, o programa com medidas mitigadoras contará com travessias para a fauna, 
subterrâneas e aéreas, de forma a aumentar a chance de sobrevivência das espécies que 
habitem a região.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Programa de 
Educação Ambiental e o Programa de Prevenção contra Atropelamentos da Fauna.   

Impacto: Alteração das comunidades de dípteros vetores de endemias 

O impacto de alteração das comunidades de invertebrados vetores ocorre pela remoção de 
cobertura vegetal, eliminando locais de abrigo e reprodução das espécies, que poderão 
desaparecer localmente ou serem deslocados para áreas antrópicas adjacentes. Há ainda o 
potencial de criação de locais de reprodução por meio da compactação do solo, desníveis e 
bloqueio da drenagem natural, favorecendo o aumento de populações locais. A redução de 
hospedeiros silvestres também favorece a busca por outros hospedeiros, que podem estar nas 
áreas antrópicas próximas.  

O impacto foi classificado como real, negativo, permanente, direto, de médio a longo prazo, 
reversível, local, de baixa importância, baixa magnitude e baixa significância, considerando que 
a área intervinda é pequena.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Plano de Gestão 
de Resíduos Sólidos, o Programa de Monitoramento e Controle de Insetos Vetores e o Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Impacto: Alteração das Comunidades aquáticas 

A alteração nas comunidades aquáticas é identificada nas etapas de implantação e operação, 
devido a alteração do uso do solo com impactos sobre os cursos d’água. O impacto foi avaliado, 

contudo, considerando os sistemas de controle ambiental a serem implantados, o mesmo será 
minimizado, assim como os efeitos dos aspectos que geram as modificações ambientais. 

O impacto será crítico principalmente pela presença do Trichomycterus novalimensis (cambeva), 
que está presente na lista da fauna ameaçada. De forma geral, no entanto, a diversidade e a 
abundância de peixes foram consideradas baixas e a maior parte dos táxons possuem grande 
plasticidade ambiental. As comunidades de invertebrados poderão ser afetadas e usadas como 
bioindicadores da qualidade ambiental, com o intuito de nortear as medidas de controle e 
restaurar os ambientes.  

O impacto foi classificado como real, negativo, permanente, direto, de curto prazo, reversível, 
local, de alta importância, principalmente devido à presença do cambeva, baixa magnitude e 
média significância.  

Medidas de controle, mitigação e compensação: o empreendedor apresentou o Plano de Gestão 
dos Recursos Hídricos Superficiais e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
Como monitoramento estão previstos o Subprograma de Monitoramento das Comunidades 
Hidrobiológicas, o Programa de Gestão da Qualidade das Águas e o Programa de Conservação 
das Espécies Em Perigo (EN) de Extinção.    



Num. 9543045168 - Pág. 146Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 144 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

7.3  Impactos socioeconômicos 

De acordo com o empreendedor, os impactos verificados para o meio socioeconômico durante 
a fase 1 do projeto são, de maneira geral, de baixa significância, uma vez que esta fase possui 
curto prazo e sua instalação ocorrerá totalmente nos limites da sua propriedade, envolvendo 
reduzido quantitativo de mão de obra. Para a fase 2, os impactos verificados serão os mesmos 
incidentes na fase 1, com um adicional, associado à ampliação do projeto, que demandará a 
inclusão de uma área confrontante.  

Conforme apresentado no EIA, os municípios de Nova Lima e Sabará e as regiões 
administrativas Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte constituem a principal região que deverá 
ser alvo dos impactos diretos positivos e negativos associados ao Projeto CMST e por essa 
razão, esses territórios constituem a Área de Influência Direta (AID) dos impactos sobre o meio 
socioeconômico. 

Impacto: Geração de empregos diretos e indiretos 

Para a fase 1, o impacto possui natureza positiva, porém de maneira geral, é de baixa 
significância, tendo em vista envolver um quantitativo reduzido de mão de obra direta 
(aproximadamente 150 empregos diretos) numa fase curta do projeto (aproximadamente 4,5 
anos incluindo 0,5 anos de implantação e 4,0 anos de operação). 

Na fase 2, o impacto mantém o aspecto positivo, porém devido ao fato de apresentar maior 
robustez em relação à etapa anterior (com estimativa de 2 anos para implantação e 9 de 
operação), o número de postos de trabalho diretos e indiretos será de maior magnitude. No pico 
das obras estão previstos 1.500 postos de trabalho diretos e na fase de operação, 442 empregos 
diretos. Apesar de o impacto possuir curto prazo na etapa de instalação, durante a operação este 
terá abrangência regional e alta importância, magnitude e abrangência, uma vez que advirão 
trabalhadores de Nova Lima e cidades vizinhas. Na etapa de fechamento, permanece a elevada 
magnitude, no entanto, prevê-se que parte dos trabalhadores desmobilizados poderá ser 
recolado em outros postos de trabalho similares na região.  

Para potencialização do aspecto positivo deste impacto sobre a área de influência, foi 
recomendada a aplicação das atividades de monitoramento dos indicadores socioeconômicos 
na região do projeto. Além disso, foi solicitado, via informação complementar, a apresentação de 
um Programa de Priorização de Mão de Obra Local, em formato executivo, que estabelecesse 
estratégias para potencializar a utilização de mão de obra da população da AID do 
empreendimento, garantindo o acesso às vagas de emprego a partir da etapa de instalação. A 
análise do referido programa será feita em um tópico específico no âmbito deste parecer.   

Impacto: Geração de renda 

O impacto está relacionado aos investimentos realizados e suas consequências no território, tais 
como salário dos trabalhadores, compra de bens e serviços e à renda do empreendimento 
decorrente dos gastos salariais. Na implantação e operação do empreendimento na sua fase 1, 
este impacto foi considerado de baixa significância, uma vez que, em relação à proporcionalidade 
com o aumento da geração de empregos, possui importância e magnitudes baixas. Além disso, 
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nesta fase, o aumento da massa salarial será concentrado no município de Nova Lima, que 
receberá todas as estruturas do empreendimento.  

Na fase 2, o impacto permanece com sua natureza positiva, ampliado pela sua alta importância 
e magnitude, considerando o estágio mais avançado do projeto, na qual a maior demanda por 
serviços na região se estenderá para além de Nova Lima, no município de Sabará e demais 
cidades do entorno. Com isso, haverá aumento da massa salarial e maior demanda por serviços 
na região. Na etapa de fechamento não estão previstas novas vagas de emprego, assim, o 
acréscimo de postos de trabalho como o resultante aumento da massa salarial, quanto 
investimentos para obtenção de insumos e serviços e bens serão reduzidos, fazendo com que o 
impacto na geração de renda seja mais baixo. 

Para potencialização do aspecto positivo deste impacto sobre a área de influência, foi 
recomendada a aplicação das atividades de monitoramento dos indicadores socioeconômicos 
na região do projeto. 

Impacto: Aumento na arrecadação municipal 

A implantação e operação do projeto acarretará o incremento das receitas governamentais, a 
partir do recolhimento de tributos, tais como ISSQN, ICMS, CFEM e outros, que gerarão 
repercussões positivas, sobretudo nos municípios de Nova Lima e Sabará. Apesar de a extração 
ocorrer integralmente em Nova Lima, Sabará será beneficiada com o efeito do transporte de 
mercadorias e impostos gerados pelo fornecimento de insumos e serviços. Para a fase 1, 
considerando o conjunto dos critérios avaliados, o impacto possui baixa significância, uma vez 
que a etapa de implantação contará com estruturas de baixo porte e que resultarão em aumento 
de arrecadação pouco significante em relação ao já existente na atualidade. 

Para a fase 2, o impacto se mantém positivo e a ampliação da área de lavra resultará no aumento 
das arrecadações municipais de Nova Lima e Sabará. Considerando a CFEM, o impacto possui 
abrangência local, pois está associado à operação do empreendimento e ao território municipal 
onde estão localizados os recursos minerais e as instalações industriais, no caso Nova Lima, e 
o transporte, em Sabará. Em relação à fase 1, o impacto possui alta magnitude e, no conjunto 
dos critérios avaliados, possui alta significância, devido ao volume de insumos que serão 
adquiridos em decorrência do porte do projeto na fase 2. Na etapa de fechamento o impacto 
possui caráter negativo, alta magnitude e importância, uma vez que não serão geradas novas 
receitas públicas diretamente relacionadas ao empreendimento.  

Para potencialização do aspecto positivo deste impacto sobre a área de influência, foi 
recomendada a aplicação das atividades de monitoramento dos indicadores socioeconômicos 
na região do projeto. 

Além do monitoramento dos indicadores socioeconômicos para os impactos relacionados ao 
fechamento de postos de trabalho, diminuição dos níveis de emprego e renda, e alteração da 
arrecadação municipal em Nova Lima, dentre outros, previstos na etapa de fechamento, foi 
solicitado ao empreendedor a apresentação do escopo de um Programa de Dinamização da 
Economia Local, considerando a alta magnitude desses impactos nessa etapa. A análise do 
Programa será feita em um tópico específico no âmbito deste parecer. 
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Impacto: Aumento da pressão sobre serviços públicos 

O impacto possui caráter negativo, uma vez que o projeto poderá implicar em incremento 
populacional e migração intrametropolitana, que poderá resultar no aumento da pressão sobre a 
rede de serviços públicos (saúde, educação, segurança, trânsito, infraestrutura) dos municípios 
da Área de Estudo Local, envolvendo majoritariamente, na Fase 1, os municípios de Nova Lima 
e Sabará, não impedindo que outros municípios vizinhos, como Belo Horizonte também sejam 
impactados. Portanto, sua abrangência é regional. Ainda nesta fase, como o percentual de mão 
de obra na implantação e operação será menor, e levando-se em conta as estruturas de serviços 
públicos já consolidados em Nova Lima e Belo Horizonte, o impacto é avaliado nesta fase como 
de baixa importância e magnitude. 

A fase 2 atrairá um contingente de mão de obra superior à fase 1, o que poderá acentuar a 
migração intrametropolitana em virtude dessas novas oportunidades de emprego. Nesta, a 
abrangência permanece regional, porém assumindo significância média, uma vez que ao longo 
da etapa de operação o impacto será diluído com a diminuição da migração de pessoas e a 
adequação dos serviços públicos e da infraestrutura à demanda. Na etapa de fechamento, o 
impacto é avaliado como de baixa importância e magnitude, pois não acarretará alterações 
significativas na área. 

Como medidas mitigadoras foram apresentados o Plano de Comunicação Social, que deverá, 
entre outros, informar sobre as reais possibilidades de trabalho, as qualificações demandadas e 
as perspectivas de vagas a serem criadas. Além disso, a execução do Programa de Priorização 
de Mão de Obra local tende a evitar o deslocamento massivo de população para o território. Foi 
previsto ainda um Programa de Saúde para prover a cobertura ambulatorial e assistencial aos 
trabalhadores contratados, evitando sobrecarga no sistema de saúde dos municípios e 
localidades da área de influência do empreendimento. Apesar disso, deverão ser objeto de 
monitoramento, a partir do estabelecimento do Programa de Monitoramento dos Indicadores 
Socioeconômicos, estendido à análise de demais indicadores sociais impactados, tais como 
educação, segurança pública, habitação, assistência social e outros correlatos. 

Impacto: Alteração da paisagem 

As estruturas previstas para a fase 1 se encontram inseridas integralmente nos limites da 
Fazenda Ana da Cruz, de propriedade do empreendedor. A região é contígua a outras áreas 
verdes, formando um quadro cênico de expressiva beleza.  A remoção de parte da cobertura 
vegetal, assim como as alterações topográficas decorrentes da implantação e operação do 
projeto poderão ser visualizadas, afetando a beleza paisagística do conjunto no qual a região 
está inserida. Esse impacto possui natureza negativa e abrangência local, com manifestação 
majoritária em Nova Lima e Sabará, que terão acesso visual parcial ao projeto, nesta fase. 
Também foi considerado como de baixa importância e magnitude, considerando as repercussões 
da alteração da paisagem em relação ao Projeto CMST como um todo, que são menores nesta 
fase, assim como as alterações já existentes em função de outros projetos minerários já 
implantados na região. 
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Na fase 2, as alterações físicas da paisagem serão ampliadas, com a inclusão das alterações 
em parte da área da Fazenda Morro Velho, de posse da MBR/Vale, além das áreas impactadas 
na Fazenda Ana da Cruz. Nesta fase, as alterações topográficas e remoção vegetal serão 
ampliadas. Durante a implantação do empreendimento na Fase 2, haverá a remoção de porções 
do marco visual das coletividades territoriais existentes no município de Nova Lima, assim como 
na visada de algumas comunidades no território de Sabará em relação ao empreendimento. 
Dessa forma, considerando as repercussões do projeto como um todo, além das alterações já 
promovidas pelos demais empreendimentos minerários na região, o impacto foi avaliado, na fase 
2, como de alta importância e alta magnitude na implantação e operação.  

O empreendedor apresentou um estudo intitulado “Detalhamento dos principais impactos 

ambientais do Projeto CMST sobre o meio físico e sua relação com o Parque Estadual Florestal 
da Baleia” em que foi possível verificar uma análise de visibilidade e inserção na paisagem. Foi 
elaborado um mapa com destaque para áreas onde supostamente pode-se avistar ao menos um 
ponto do projeto, em sua Fase 2. 

 

FIGURA 40: MAPA DE VISIBILIDADE. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2022. 
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Como medida mitigadora foi apontado o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que prevê 
a recuperação imediata dos taludes finais, pilhas de estéril e demais estruturas em sua 
conformação final, em especial aquelas visíveis de fora da mina. Segundo informado pelos 
estudos, o projeto é visível a partir dos pontos 1,2,3 e 5 do mapa, pois, de forma geral, as visadas 
a partir de Belo Horizonte com menor altitude que a serra fazem com que a linha cumeada do 
limite SE do parque da Baleia se projete no horizonte, impedindo a visão do vale do córrego 
Taquaril, onde se situa outra mineração. Atrás dessa linha, o contorno da Serra do Curral é o 
obstáculo que impede a visão das áreas situadas no município de Nova Lima, onde se insere o 
projeto. 

O estudo traz ainda uma simulação com modelos digitais, em que é possível observar a inserção 
do projeto na paisagem a partir dos pontos de observação. Foram geradas foto simulações com 
e sem o projeto.  

A alteração da crista da serra na região da Cava Central pode ser minimamente percebida a 
partir da guarita de vigilância do Parque das Mangabeiras e do cume central inserido no interior 
do PE-Baleia. O estudo conclui que o projeto não será visível das áreas com urbanização 
consolidada de Belo Horizonte na região do PE-Baleia, apenas do interior da unidade de 
conservação, de onde serão percebidas alterações no relevo na área da Cava Central.   

Para maiores esclarecimentos acerca dos impactos do empreendimento na paisagem do seu 
entorno, foi solicitado, via informação complementar: “Quais seriam as alternativas técnicas e 
medidas de mitigação que serão adotadas para garantir a manutenção e a caracterização atual 
da Serra do Curral”:  

Foi proposto um plano de recuperação que abrange as áreas afetadas na Fase 1, com atenção 
específica à cava norte. As atividades de recuperação ambiental da cava norte serão executadas 
após o seu preenchimento o estéril e o rejeito gerados durante a operação da Fase 2, conforme 
previsto no PRAD. Esse preenchimento visará a recomposição da paisagem de referência, 
reconformação da topografia local, aliada a ações de revegetação, utilizando-se da técnica de 
fechamento denominada abordagem geomórfica, com o objetivo de alcançar um modelado do 
terreno mais próximo do original e simultaneamente garantir estabilidade das encostas no longo 
prazo.  

“Quais serão os impactos sobre a morfologia da paisagem que o projeto provocará no contexto 
da Serra do Curral, UCs de conservação estaduais e municipais e parques naturais municipais 
e seu entorno”: 

O impacto “alteração da paisagem” (que é derivado de outros impactos tais como “alteração do 

relevo” e “fragmentação florestal e aumento do efeito de borda”) em decorrência da implantação 
do projeto é classificado como de abrangência local, pois se manifesta majoritariamente em 
determinadas porções do espaço do território de Nova Lima e Sabará, que terão acesso visual 
ao projeto. Destaca-se que a alteração na morfologia em termo de impactos nas UCs no caso 
do Parque Natural Rego dos Carrapatos, em Nova Lima, essa UC apresenta cobertura vegetal 
densa e está posicionada de tal modo na topografia que limita a visada dos visitantes à paisagem 
do entorno, conferindo uma redução da percepção do impacto da morfologia da paisagem 
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ocasionado pelo Projeto CMST. Além disso, foram apresentados pelo empreendedor, através da 
seleção de 12 pontos de visada que as atividades do projeto CMST não serão visíveis da cidade 
de Belo Horizonte, em geral, nem das unidades de conservação na região a NW da serra do 
Taquaril (Parque Estadual da Baleia e Parque das Mangabeiras). 

Como medida de mitigação para a alteração da paisagem foi proposta a recuperação dos taludes 
finais, pilhas de estéril e demais estruturas em sua conformação final, com destaque para 
aquelas que forem visíveis de fora da mina, de acordo com a execução do PRAD. 

“Considerando as duas fases integrantes do projeto, solicitou-se que fosse informado se haverá 
impacto visual resultante das atividades previstas, a partir de qualquer ponto de visada do 
território do município de Belo Horizonte. Caso haja, como isso poderia impactar as funções 
paisagísticas das Unidades de Conservação estaduais e Parques Naturais Municipais do 
entorno?” 

O impacto visual decorrente das mudanças da morfologia natural do relevo assume significâncias 
distintas, quando considerados os pontos de visada, entre as vertentes sul do projeto (Nova 
Lima) e norte (Belo Horizonte). Foram apresentados os principais resultados do trabalho de 
modelagem da paisagem elaborados pela empresa GE-21 (análise de visibilidade) na paisagem 
observada a partir de Belo Horizonte e mais especificamente quando observadas das áreas 
protegidas de interesse na capital.  

Foram avaliados previamente 17 pontos de visualização e destes, houve a seleção de 10 pontos 
mais representativos para determinação dos impactos visuais decorrentes do processo CMST. 
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FIGURA 41: ANÁLISE DE VISIBILIDADE DO PLANO DIRETOR – FASES 1 E 2 DO PROJETO CMST. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 
2022 

Em relação ao impacto visual do projeto CMST no território de Belo Horizonte, o estudo concluiu: 

• Conforme previsto no prognóstico ambiental contido no EIA, e demonstrado com as 
análises de visibilidade e modelagem da paisagem da GE-21, o impacto visual do projeto em 
Belo Horizonte contempla áreas específicas e bastante particulares desse território; 

• Com base nos modelos apresentados, o impacto visual é baixo em Belo Horizonte, no 
qual as perspectivas visuais são laterais, os campos de vista das mudanças são bastante 
limitados e com baixos contrastes visuais para os potenciais observadores em Belo Horizonte; 

A respeito do impacto visual do projeto em relação às UC estadual (Parque da Baleia) e Parques 
Municipais do entorno (Mangabeiras e Serra do Curral) o estudo concluiu: 

• O projeto CMST não deve afetar as funções paisagísticas exercidas pelas referidas UCs, 
em pontos de observação internos voltados para Belo Horizonte; 

• O projeto CMST não deve afetar as funções paisagísticas exercidas pelas referidas UCs, 
em pontos de observação internos, ou entorno imediato, voltados para as encostas da Serra do 
Curral na porção de Belo Horizonte, ainda que a área do projeto possa ser visível por pontos 
particulares; 
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• O projeto CMST não deve afetar as funções paisagísticas exercidas pelas referidas UCs, 
em pontos de observação externos às UCs, situados na área urbana de Belo Horizonte, ainda 
que a área do projeto possa ser visível por pontos particulares; 

• O projeto CMST pode afetar funções paisagísticas exercidas pelas áreas verdes 
protegidas Mangabeiras e Serra do Curral em pontos de observação internos, situados 
especificamente na cumeeira da Serra e nas perspectivas voltados para observação das 
encostas da Serra do Curral em Nova Lima, por introduzir em primeiro plano na paisagem as 
estruturas do projeto a serem implantadas. No entanto, os impactos visuais em Nova Lima já são 
conhecidos e medidas de mitigação deverão ser adotadas pelo empreendimento. 

Impacto: Geração de incômodos à população 

O impacto possui natureza negativa em função da modificação das condições pré-existentes à 
fase 1 do projeto, no qual resultará na geração e intensificação de incômodos à população 
relacionados ao aumento do tráfego no sistema viário, incremento dos níveis de poeira, ruído e 
vibração, mudança da paisagem, além de aspectos associados à chegada dos trabalhadores, 
como insegurança pela presença de pessoas desconhecidas e pressão sobre os serviços 
públicos. A despeito disso, o impacto foi avaliado como tendo baixa importância, pois envolve 
baixo fluxo de trabalhadores (aproximadamente 150 no pico da obra) nesta fase.  Além disso a 
magnitude e intensidade são baixas, sendo que haverá diminuição do fluxo de veículos 
necessários para o transporte de pessoal e insumos em direção ao empreendimento na etapa 
de operação da fase 1 em relação à sua implantação.  

Na fase 2 do projeto, as atividades do empreendimento se revelam em níveis mais elevados do 
que na fase anterior. O fluxo de trabalhadores estimado para o pico da obra nesta fase será de 
aproximadamente 1.500, que somados ao incremento do fluxo de veículos para o transporte de 
pessoas e insumos, além dos demais impactos advindos da implantação desta etapa, configuram 
alta significância para o impacto. Na etapa de operação da fase 2, o número de veículos que 
circularão para transporte dos produtos e empregados sofrerá redução em relação à etapa de 
implantação. Assim, o impacto é avaliado como de média magnitude. 

De acordo com os proprietários dos imóveis, conforme informações trazidas à época de 
elaboração dos estudos, a principal reclamação coletiva verificada no território se referia ao 
elevado fluxo de veículos pesados e a consequente emissão de poeira ao longo da Estrada Nova 
Lima-Sabará e no trecho entre o bairro Taquaril e a MG-437. Esse impacto decorria da presença 
de outra mineradora na região. Neste sentido, foi solicitado, via informação complementar, que 
o empreendedor informasse se haverá a utilização preferencial de acesso à Fazenda Ana da 
Cruz, representado pela antiga estrada de Nova Lima a Belo Horizonte (bairro Taquaril) ou MG-
437 entre Nova Lima e Sabará (ou outro, caso exista), na etapa de instalação do 
empreendimento, no que se refere ao transporte de insumos, maquinário e trabalhadores. Nesse 
sentido, o empreendedor deveria informar as ações e/ou programas adicionais visando a 
mitigação dos impactos acrescidos ao âmbito local, tendo em vista a cumulatividade com outro 
(s) empreendimento (s) minerário (s), sobretudo que utilizam a MG-437. Foi respondido que o 
transporte de máquinas e equipamentos será realizado pelo denominado Acesso Andradas. 
Esse tipo de transporte, por realizar uma única viagem de ida e outra de volta, não foi 
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categorizado como impacto corriqueiro no tráfego de veículos nas vias. Os equipamentos 
pesados que serão utilizados na obra farão uma única viagem de ida e outra de volta, 
permanecendo na obra por todo o tempo de sua utilização. Portanto, não se caracteriza aqui 
impacto no tráfego corriqueiro de veículos das vias. Além disso, está prevista a contratação de 
empresas especializadas neste tipo de transporte, precedidas por batedores, quando necessário.  

O transporte dos funcionários para as obras de instalação do Complexo Minerário será realizado 
por meio de ônibus rodoviário locado junto a empresas terceirizadas em transporte de 
passageiros, utilizando as rodovias da região. Para o quantitativo máximo estimado em 157 
funcionários no pico das obras, foram estimados 04 ônibus em cada troca de turno para o 
transporte de pessoal, com origens em Belo Horizonte, Nova Lima (que também transportará o 
pessoal de Raposos) e Sabará. Também foram estimadas 04 viagens por dia para as empresas 
que farão o transporte da alimentação dos funcionários. 

A estimativa do número de viagens por dia, previsto para o desenvolvimento da obra, tendo em 
vista suas características e considerando o número de pessoas é reproduzida no quadro a seguir: 

 

FIGURA 42 ESTIMATIVAS DE VIAGENS POR DIA NO PICO DA OBRA. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2021 

Avaliando o contexto geral do território, considera-se o volume de viagens previsto para a 
implantação do projeto CMST compatível com a capacidade da malha rodoviária existente. 
Considerando cumulativamente os demais empreendimentos minerários que utilizem ou possam 
vir utilizar a rodovia MG-437, o volume previsto para implantação do Complexo Minerário 
representa uma fração muito pequena do número de caminhões dos demais projetos minerários. 

Ainda em relação à análise do impacto geração de incômodos à população, foi questionado como 
se relacionam as comunidades Novo Alvorada, Cidade Jardim Taquaril e Jardim dos Pirineus em 
relação a esse impacto. 

Em resposta, foi informado que os bairros Novo Alvorada, Cidade Jardim Taquaril e Jardim dos 
Pirineus estão situados a distâncias que variam de 0,8 km – 2,5 km, distância similar aos bairros 
que estarão sujeitos a interações significativas com o empreendimento, situados na rota de 
acesso (rodovia MG-437) que servirá à fase de implantação e operação (salientando-se que o 
escoamento da produção se dará em via específica que não se sobreporá às vias existentes, 
tampouco interferindo nos bairros ou comunidades da região): Triângulo e Paciência em Sabará 
e Mina D’Água em Nova Lima. No entanto os bairros inicialmente citados, não estão sujeitos a 

impactos significativos de ordem socioeconômica, apresentando baixo potencial para 
estabelecimento de interações com o empreendimento. Um dos motivos se deve ao fato de 
elementos que servem de barreira física entre o empreendimento e as comunidades 
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supramencionadas, a exemplo da Serra do Curral, do Parque Estadual da Baleia e a área do 
Clube Minas Tênis Country e sua RPPN. Outro motivo é que não são previstas vias de ligação 
do empreendimento com os bairros Novo Alvorada, Cidade Jardim Taquaril e Jardim Pirineus, 
situados na vertente norte da Serra do Curral. Dessa forma, apesar de o acesso preferencial ao 
empreendimento ser representado localmente pela MG-437, essa rodovia está localizada 
integralmente na vertente oposta aos bairros supracitados (vertente sul). 

Em relação aos impactos de ordem física que poderiam ser capazes de ocasionar incômodos 
nas populações dos bairros em questão, os estudos indicaram que as áreas de influência 
previstas para o projeto CMST não englobam nenhum dos referidos bairros, no que se refere a 
ruído e vibração. Além disso, foram propostos, no âmbito do PCA, pontos de monitoramento, nas 
imediações do bairro Cidade Jardim Taquaril para o acompanhamento desses parâmetros. Em 
relação aos impactos sobre a qualidade do ar, foi estabelecida a área de influência que engloba 
os bairros supracitados, tendo como base estudos de dispersão atmosférica. Apesar de o modelo 
numérico efetuado nos estudos indicar que não há prognóstico de extrapolação dos parâmetros 
especificados na Resolução Conama nº 491/2018 (PTS, MP 10 e MP 2,5) nesses bairros, foi 
proposto no PCA, no âmbito do Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e de 
Monitoramento da Qualidade do Ar, com a localização de um ponto nas imediações do bairro 
Jardim Taquaril.  

Para análise do contexto regional foi solicitado o esclarecimento acerca do escoamento da 
produção. De acordo com os estudos ambientais, para o escoamento dos produtos, a rodovia 
MGT-262 será acessada através da utilização das estruturas existentes das obras inacabadas 
da antiga Ferrovia do Aço (túneis 1 e 2, pilares de uma ponte inacabada sobre o rio Arrudas e 
uma área terraplenada com cerca de 4 km de comprimento), cujo processo de licenciamento 
ambiental será realizado junto ao órgão competente. Foi solicitada a apresentação e avaliação 
dos impactos no âmbito regional, para além do sistema de escoamento da produção 
representado pela melhoria do sistema de túneis e acesso à rodovia MGT-262, a partir dos 
principais eixos viários (notadamente as rodovias federais) que serão responsáveis pelo 
escoamento da produção, assim como as medidas mitigadoras que deverão ser adotadas. 
Conforme estudo de tráfego realizado pela empresa SYSTRA/TECTRAN em 2018, considerando 
02 pontos de contagem de veículos (sendo o ponto P1 na rodovia MGT-262, próximo à interseção 
dessa estrada com a rodovia proposta, e o ponto P2 na Estrada Marzagânea – continuação, em 
Sabará, da Avenida dos Andradas, também nas proximidades de sua interseção) concluiu-se 
que não serão necessárias intervenções de ampliação da capacidade do projeto da nova estrada, 
uma vez que os níveis de serviço obtidos foram majoritariamente entre “A” e “B” e intervenções 
de ampliação de capacidade são necessárias quando se atinge níveis de serviço “F”. 
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FIGURA 43 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DO ESTUDO DE TRÁFEGO (P1 E P2) E A PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA 

ESTRADA LIGANDO A ESTRADA MARZAGÂNEA À MGT-262. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, 2021. 

Nota (níveis de serviço, conforme estudo de tráfego apresentado): 

- Nível de serviço A: operação de fluxo livre, sem nenhuma restrição de velocidade, onde veículos 
não têm obstáculos impedindo seu trânsito; 

- Nível de serviço B: fluxo livre de forma razoável, sendo que a velocidade de fluxo livre é mantida 
e as restrições são raras.  

- Nível de serviço F: interrupção total do tráfego e filas se formam em locais precedentes ao ponto 
de interrupção, pois a demanda excede a capacidade. 

De acordo com as informações dos estudos, o volume máximo de minério na fase 2 
corresponderá a menos de 10% do volume de trânsito atraído para a nova estrada, motivo pelo 
qual não foram propostas medidas mitigadoras relacionadas ao tráfego associado ao 
escoamento. O convênio a ser assinado entre DER-MG e a SEINFRA prevê que a construção e 
manutenção da estrada, durante toda a sua vida útil, ficará sob responsabilidade da TAMISA. 

Visando à segurança dos usuários serão executados o Projeto de Obras-de-Arte Especiais e o 
Projeto de Sinalização, com a previsão de sinalizações horizontais (pinturas no pavimento e 
elementos refletivos) e verticais (placas e balizadores). Todo o dimensionamento será feito 
levando em consideração a velocidade da via e condições geométricas do traçado. Além disso 
foi apresentado o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o DER-MG e a 
TAMISA, em cujo plano de trabalho estabelece-se que a TAMISA elaborará o Projeto Executivo 
da obra (contendo todos os parâmetros de segurança), devendo submetê-lo à aprovação do 
DER-MG, antes de execução da obra. 

A etapa de fechamento do empreendimento resultará na diminuição de incômodo à população. 
Dessa forma, para essa etapa, o impacto avaliado é de baixa magnitude, importância e 
significância. 

Os controles ambientais apresentados ao longo do Plano de Controle Ambiental (manutenção 
preventiva da frota de veículos, inspeção da manutenção de fumaça preta, atendimento aos 
limites de velocidade, umectação da via, dentre outros) objetivam a mitigação dos impactos 
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acrescidos na estrada. Em complemento, foram apontadas as ações de comunicação e de 
educação ambiental, que têm o objetivo de informar e orientar a população e os trabalhadores 
para a melhor convivência com as alterações em seu cotidiano em decorrência da presença do 
empreendimento. Foram previstas ainda a implementação do Programa de Controle das 
Emissões Atmosféricas e de Monitoramento da Qualidade do Ar, do Programa de Controle e 
Monitoramento de Ruídos e Vibrações, os quais deverão ser adotados ao longo de toda vida útil 
do projeto e que contribuirão para a mitigação dos prováveis incômodos relacionados com a 
presença do empreendimento no território. 

Impacto: Possibilidade de conflito com trabalhadores 

A implantação da fase 1 demandará 150 trabalhadores, ao passo que sua operação está 
estimada num contingente de 135 funcionários. Apesar da previsão de que boa parte da mão de 
obra seja contratada nos municípios da área de estudo local, devido ao histórico das atividades 
minerárias na região, existe a possibilidade da geração de conflitos ou desentendimentos com a 
população do entorno. Tais conflitos estão associados ao compartilhamento de espaços de 
sociabilidade, podendo influenciar no aumento de incidências relacionadas à prostituição, 
violência e consumo de drogas lícitas e ilícitas. Nesse sentido, o impacto possui natureza 
negativa, porém trata-se de uma ocorrência potencial. Considerando que tende a ocorrer em 
núcleos urbanos mais próximos, este impacto é de abrangência local. Em função da presença 
de outros empreendimentos minerários existentes na região, dos fluxos intrametropolitanos que 
já estão estabelecidos no cotidiano local e o volume de mão de obra, na etapa de implantação 
dessa fase, o impacto é avaliado como de média magnitude e significância, ao passo que na 
operação assume baixa magnitude e significância.  

Para a implantação da fase 2 do projeto está previsto um contingente de aproximadamente 1.500 
trabalhadores, ao passo que a operação demandará menos de 500 funcionários próprios, além 
da necessidade de trabalhadores terceirizados (serviços de refeitório, segurança patrimonial e 
limpeza) e temporários (serviços de geotecnia, sondagem, decapeamentos e outros). O 
compartilhamento dos espaços públicos e privados nas relações de sociabilidade poderá ser 
intensificado, o que resulta numa alta magnitude na etapa de implantação e média magnitude na 
etapa de operação. Da mesma forma, durante a etapa de implantação o impacto apresenta uma 
significância alta enquanto na etapa de operação considera-se de média significância. Para a 
etapa de fechamento, em virtude do baixo volume de mão de obra, o impacto foi considerado 
como baixa importância, magnitude e significância. 

Para mitigação/controle nas fases 1 e 2, foi proposto a execução do Plano de Comunicação para 
realização das articulações com o poder público, visando a mitigação dos potenciais conflitos 
com os trabalhadores nas etapas de implantação e operação, sendo necessário também, o 
desenvolvimento de ações de Comunicação e de Educação Ambiental, com o objetivo de 
informar e orientar a população e os trabalhadores para a melhorar a convivência frente às 
possíveis alterações em seu cotidiano. Além disso, especificamente para a fase 2, também foi 
proposto o monitoramento regular dos Indicadores Socioeconômicos na área do projeto. 

Impacto: Aumento na circulação de veículos e máquinas pesadas 
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O impacto, de natureza negativa está relacionado ao aumento da circulação de veículos que 
serão intensificados nas estradas de acesso e na rodovia MG-437 ao longo das etapas de 
operação e implantação do empreendimento. Tendo em vista que haverá redução do transporte 
diário de trabalhadores, equipamentos e insumos neste trecho, na fase de operação em relação 
à fase de implantação, o impacto apresenta média magnitude e importância na etapa de 
implantação e baixa significância e magnitude na etapa de operação da fase 1. 

Na fase 2, o aumento da circulação será intensificado na etapa de implantação e operação, 
apresentando alta significância na etapa de implantação, em função dos incômodos relevantes 
aos usuários das vias e média significância na etapa de operação, tendo em vista a redução do 
fluxo em relação à etapa anterior. O impacto possui abrangência local, uma vez que a 
interferência de maior intensidade ocorre no trecho da MG-437 localizado entre os municípios de 
Nova Lima e Sabará.  

Para mitigação deste impacto, o empreendedor deverá desenvolver ações preventivas de 
comunicação e instalação de sinalização viária, além do estabelecimento de um plano de 
comunicação direta com o poder público no intuito de informar os detalhes sobre o projeto, de 
maneira que obras de melhorias possam ser estabelecidas com os governos municipais e 
estadual. 

Impacto: Geração de tensão e expectativas 

Na etapa de planejamento, na qual houve a realização de pesquisas, sondagens, visitas a campo 
das equipes multidisciplinares na área do projeto, os grupos sociais impactados podem ter se 
sentido preocupados e tensos, devido às modificações que se darão em seus ambientes e vidas 
cotidianas. A fase 1, apesar de abrigar a menor fase do projeto, poderá levantar tensões e 
expectativas iniciais por parte da população. Neste sentido, o impacto possui ocorrência 
potencial e natureza negativa, dadas as modificações impostas aos habitantes da área de 
influência. Este impacto é de incidência indireta, visto que decorre da interpretação de 
informações a respeito do projeto e possui abrangência regional, visto que o empreendimento se 
localiza próximo a importantes centros urbanos, além da capital Belo Horizonte, o que propicia 
que as informações a seu respeito possam ter escalas de repercussões variadas através dos 
meios de comunicação e das redes sociais. Apesar de reversível, o impacto possui alta 
relevância nas etapas de planejamento e implantação em função do fortalecimento das redes 
sociais para movimentos de reivindicações e protestos contra grandes empreendimentos em 
áreas que contenham valores socioambientais e culturais de relevância. Da mesma maneira, em 
virtude da potencialidade de causar intensos desentendimentos entre a população e o 
empreendedor, a magnitude desse impacto é alta na etapa de implantação, visto que está 
relacionado com a leitura da população e atuação das redes sociais em relação às possíveis 
alterações no cotidiano, portanto assumindo alta significância na etapa de 
planejamento/implantação da fase 1. Já na etapa de operação desta fase, o impacto assume 
baixa significância e magnitude, tendo em vista que os processos de comunicação já estarão em 
andamento no território, assim como o baixo porte representado nesta fase, que tende a diminuir 
as expectativas e tensões na área. 



Num. 9543045168 - Pág. 159Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 157 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

Na fase 2, apesar de parte das expectativas e tensões terem sido reduzidas em função do início 
do projeto em sua fase 1, novas expectativas poderão ser constituídas no território, conforme o 
projeto será ampliado nesta fase.  O impacto apresenta alta magnitude na etapa de implantação 
e média na etapa de fechamento, dado que está relacionado com a leitura da população e 
atuação das redes sociais em relação às possíveis alterações no cotidiano. Assume ainda alta 
significância na etapa de implantação, em função da ampliação do Projeto em relação à fase 
anterior e média na etapa de fechamento. Já na etapa de operação, em função dos processos 
de comunicação já iniciados e em decorrência de maior informação a respeito do projeto, as 
tensões e expectativas tendem a diminuir. Desta maneira, a importância e a magnitude do 
impacto se estabelecem como média e sua significância é avaliada como média. 

Para mitigação do impacto, deverá ser executado o Plano de Comunicação Social, contendo 
ações que informem, de modo transparente, toda a dinâmica envolvendo as etapas do projeto e 
respectivos controles adotados. 

Impacto: Dinamização da economia 

O impacto tem natureza positiva e está relacionado à constituição de novos mercados e serviços 
na área de influência do projeto, a partir da implantação do empreendimento.  Nas etapas de 
implantação e operação da fase 1 o impacto tem abrangência regional, uma vez que a 
dinamização econômica pode ocorrer direta e indiretamente nos municípios vizinhos ao 
empreendimento. As novas oportunidades econômicas serão em menor escala para os 
municípios vizinhos, uma vez que esta é uma fase mais simples do projeto, fazendo com que o 
impacto seja ainda considerado de média importância e magnitude na etapa de implantação e 
baixa importância e magnitude na operação. Assim, considerando o conjunto de critérios 
avaliados, na etapa de implantação sua significância é média, e baixa na operação. 

Para a fase 2, estão previstas a ampliação dos investimentos no território, envolvendo o 
estabelecimento de uma estrutura administrativa, maior demanda de água e energia elétrica, e 
maior quantitativo de mão de obra direta e indireta, o que poderá ocasionar a potencialização 
dos arranjos socioeconômicos decorrentes da implantação e operação do projeto minerário. 
Nesta fase, o impacto é considerado de alta importância, pois as oportunidades econômicas 
ocorrerão em maiores escalas para os municípios vizinhos, tanto na etapa de implantação, 
quanto na de operação. Sua magnitude é alta na implantação e média na operação, em função 
da redução das demandas do projeto nesta etapa. Levando em consideração o conjunto de 
critérios avaliados, na etapa de implantação e operação sua significância é alta, uma vez que os 
resultados da dinamização da economia permanecem na operação. 

Na etapa de fechamento, como somente as alternativas já consolidadas permanecerão 
contribuindo para a economia dos municípios, a significância será baixa. 

Impacto: Desvalorização das propriedades situadas no entorno 

A fase 1, por ser mais simples e curta e estar inserida totalmente na propriedade do 
empreendedor, resultará numa quantidade reduzida de propriedades que poderão ser 
desvalorizadas em função dos impactos do empreendimento (tais como alteração da paisagem, 
poeira, ruído e aumento de circulação de veículos pesados). Essas propriedades se concentram 
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pontualmente ao longo da MG-437. Na etapa de implantação, o impacto possui importância, 
magnitude e significância média, já que se trata de uma área de entorno com poucas habitações, 
nas quais as atividades de instalação podem provocar desvalorização econômica de poucas 
propriedades. Já na operação, assume importância, magnitude e significância baixas, uma vez 
se trata de uma fase curta do projeto. 

Apesar das ampliações previstas para a fase 2, a dinâmica dos impactos verificados será 
semelhante à fase 1. No entanto, essas ampliações num período de maior duração poderão 
acarretar aumento das repercussões negativas nas propriedades, em função da alteração da 
paisagem, poeira, ruído e aumento de circulação de veículos pesados. Assim, a despeito da 
ocorrência potencial e natureza negativa, a abrangência permanece pontual na fase 2, uma vez 
que abrange apenas algumas propriedades do entorno imediato da Fazenda Ana da Cruz. Dessa 
forma, nas etapas de implantação, operação e fechamento, o impacto possui importância, 
magnitude e significância média, já que se trata de uma área de entorno com poucas habitações, 
nas quais as atividades de implantação e operação do projeto podem provocar desvalorização 
econômica de poucas propriedades. 

Impacto: Aquisição de Terras na ADA  

Este impacto ocorrerá apenas na fase 2 do projeto e está associado à aquisição ou arrendamento 
de uma porção da propriedade confrontante (Fazenda Morro Velho, de propriedade da 
MBR/Vale). Ressaltou-se nos estudos que tanto a Fazenda Ana da Cruz, onde será desenvolvida 
integralmente a fase 1 quanto a Fazenda Morro Velho não foram verificados usos produtivos e 
nenhuma residência, não havendo, portanto, a necessidade de deslocamento de pessoas, ou 
alterações significativas das funções econômicas produtivas da terra. Em função disso, o impacto 
foi avaliado como de baixa importância, magnitude e significância. 

Na etapa de fechamento esse impacto é inexistente. Para o processo de negociação, foi 
recomendado um Plano de Gestão Fundiária que deverá orientar as ações de negociação que 
irão ocorrer. 

7.4 Programas ambientais 

Programa de Controle Ambiental de Obras 

Este programa foi proposto com o objetivo de estabelecer normas de implantação para as 
estruturas, de forma a garantir a prevenção e minimização dos impactos previstos relacionados 
a geração de efluentes, resíduos, poeira entre outros, além de indicar ações de correção, quando 
necessário.  

O canteiro de obras contará com refeitório, fornecimento de água, vestiário, escritório e 
almoxarifado, que são atividades potencialmente geradores de efluentes e resíduos. O canteiro 
será utilizado nas obras de implantação das fases 1 e 2.  

As áreas previstas para supressão de vegetação serão alvo dos programas de Operacional de 
Supressão, e de Aproveitamento de Recursos Florestais, e as ações a serem adotadas incluem 
a demarcação topográfica, para definição do perímetro a ser suprimido, limpeza do sub-bosque, 
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derrubada seletiva de árvores maiores, desgalhamento com a soltura dos furstes, romaneio e 
medições, identificação e cadastramento das espécies, empilhamento, implantação de um pátio 
de estocagem,   destoque e limpeza da área suprimida e estoque do material orgânico para 
posterior utilização.  

As atividades de terraplenagem deverão seguir diretrizes específicas que incluem a implantação 
de bacias de sedimentação e recuperação de pontos de erosão. Deverão ser executadas obras 
de drenagem, incluindo a limpeza e desassoreamento das mesmas. Para a implantação das vias 
de acesso deverão ser observados elementos de segurança, drenagem e umectação de vias.  

Os efluentes líquidos sanitários com geração aproximada de 25 m³/dia serão encaminhados à 
um sistema de tratamento modular constituído por caixa gradeada, caixa de distribuição, tanque 
séptico e filtro anaeróbio, sendo o efluente delas lançado em sumidouro. O dimensionamento do 
sistema deverá seguir a ABNT NBR 7229/93 e 13969/97 e a limpeza deverá ser feita anualmente.  

Já os efluentes líquidos pluviais serão direcionados a bacias de contenção de sedimentos por 
um sistema de drenagem composto por canaletas e bueiros. Os efluentes oleosos gerados nos 
canteiros de obras e oficinas deverão ser encaminhados para caixas separadoras de água e óleo 
(CSAO), e posteriormente o efluente acumulado deverá ser recolhido por empresa especializada 
e devidamente licenciada para destinação final. Ressalta-se que a saída de todos esses sistemas 
deverá contar com o monitoramento da qualidade desses efluentes.    

Em relação aos resíduos sólidos deverão ser adotadas as premissas estabelecidas no Plano de 
Gestão de Resíduos Sólidos nas fases de instalação e operação. Serão implantados um ponto 
intermediário de coleta e um local de armazenamento de resíduos, com piso impermeável e o 
correto acondicionamento dos resíduos.  

O programa deverá ser executado de forma contínua durante as obras do projeto. 

Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e de Monitoramento da Qualidade do 
Ar 

As atividades do projeto são potencialmente geradoras de emissões atmosféricas, incluindo 
Partículas Totais em Suspensão (PTS), e Materiais Particulados (PM10 e PM2,5). O programa tem 
como objetivo acompanhar a qualidade do ar na área de influência do projeto e propor ações de 
controle de emissão.  

O empreendedor utilizará os seguintes sistemas de controle de emissão: Umidificação e 
aplicação de polímeros ligantes em vias de acesso e pilhas de material, revegetação de áreas 
expostas, manutenção preventiva da frota de veículos, inspeção de emissão de fumaça preta e 
atendimento aos limites de velocidade nas vias. A verificação da umectação será feita por meio 
de inspeção visual, objetivando não haver emissões visíveis de poeira nas vias do projeto. 

Em relação ao monitoramento, foi utilizado um modelo com isolinhas e a localização de 13 pontos 
que representam ocupações de entorno do projeto. O parâmetro PTS varia de 46 µg/m³ a 100 
µg/m³, valores inferiores aos 240 µg/m³ estabelecidos pela CONAMA nº 491/2018. Ressalta-se 
ainda que desse valor, 35,17 µg/m³ representa o próprio background do local.  
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Segundo o modelo apresentado, a isolinha de 40 µg/m³ alcança áreas externas ao projeto, que 
corresponde a um incremento de aproximadamente 5 µg/m³ de PTS em relação as condições 
atuais, e foi usada como referência para definição de pontos de monitoramento.  

Foram definidos os seguintes pontos para o monitoramento: 

• Qar-01 (Coordenadas 619990 E/ 7795785 N): Presença de receptores, ausência de 
obstáculos naturais, disponibilidade de energia, segurança e acessibilidade.  

• Qar-02 (Coordenadas 620489 E/ 7794726 N): sítio que pode ser afetado devido à 
proximidade,  

• Qar-03 (Coordenadas 617594 E/ 7795968 N): Influencia da mineração para o lado oposto 
da serra (Belo Horizonte), não há solo exposto ou geração de poeira no entorno imediato, 
usuário e frequentadores do Minas Country.  

• Qar-04 (Coordenadas 614890 E/ 7795310 N): Proximidade do n° 23 da Rua Jerusalém, 
bairro Nossa Senhora de Fática, Belo Horizonte, cerca de 1.600 metros à noroeste da 
borda do empreendimento.  

 

FIGURA 44: PONTO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

Os pontos propostos pelo empreendedor estão concentrados no lado direito do empreendimento, 
com a inclusão do ponto Qar-04 na vertente oeste do empreendimento, atendendo assim uma 
maior área abrangida pelo monitoramento, considerado como satisfatório.  

 Os parâmetros a serem monitorados serão Partículas Totais em suspensão – PTS, Material 
Particulado PM10 e PM2,5. A frequência de monitoramento será a cada 24 horas durante sete dias 
durante todos os meses do ano, durante a implantação e operação do empreendimento.  
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Além disso, deverá ser implantado um programa de comunicação entre a comunidade e a 
empresa, que estreite a relação da comunidade e empresa principalmente no que diz respeito 
aos incômodos relacionados à poeira e ruído. 

Conforme Instrução de Serviço SISEMA 05/2019, o empreendedor deverá apresentar à 
Feam/Gesar o Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA) e o Plano de Monitoramento da 
Qualidade do Ar – PMQAR, seguindo as diretrizes da Nota Técnica Gesar 02/2019, referente às 
“Orientações Técnicas para a elaboração de um Estudo de Dispersão Atmosférica”. O plano 
deverá ser aprovado pela Gesar e posteriormente aplicado, conforme condicionado nesse 
parecer. 

Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos 

O programa se faz necessário pelo fato de as atividades relacionadas ao empreendimento serem 
potenciais geradoras de ruído. Segundo os estudos, em virtude da inexistência de vizinhos 
próximos, e a presença de barreiras físicas naturais faz com que o ruído das operações seja 
pouco perceptível na área externa do empreendimento.  

Os objetivos são identificar zonas de alteração dos níveis de ruído, minimizar os impactos 
ambientais advindos dessas alterações e desenvolver procedimentos operacionais que visem 
reduzir essas alterações. A principal forma de minimizar os ruídos é por maio da manutenção e 
regulagem adequada das máquinas e equipamentos. 

Para o monitoramento, foram propostos cinco pontos, com frequência mensal de monitoramento 
e apresentação de resultados consolidados semestralmente, durante toda a fase de implantação 
e operação do empreendimento. Os pontos indicados para o monitoramento são: 

Ponto Coordenadas - Leste Coordenadas - Norte Descrição 

MBH-01 616740 7795495 Final da Rua Elisa Laura Schaper 

MBH-02 616975 7795525 Rua Nossa Senhora da Penha nº 866 

MBH-03 617115 7795765 Cruzamento entre Av. Navantino Alves 
e Maestro Passos 

MSA-01 620505 7795810 Acesso ao Sítio Pé da Serra 

MSA-02 620225 7796345 O clube da CODEMIG 
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FIGURA 45: PONTOS DE MONITORAMENTO DE RUÍDO. FONTE: PCA, 2020. 

Os resultados obtidos nos monitoramentos deverão ser comparados com os limites estipulados 
pela legislação, que poderão indicar a necessidade de implementação de novas ações. Somado 
ao monitoramento, o programa proposto de comunicação entre a comunidade e a empresa 
deverá ser executado com foco também aos incômodos relacionados a esse impacto. 

Programa de Controle e Monitoramento de Vibrações e Pressão Sonora Decorrentes de 
Detonações 

O programa tem como objetivo garantir o conforto acústico das comunidades de entorno, e que 
os níveis de pressão sonora e vibrações não excedam os limites normativos.  

O plano de detonação a ser elaborado deverá utilizar retardos para diminuir a carga por espera 
das detonações, e o tamponamento dos furos, como medidas para minimizar a vibração e 
pressão sonora pelo terreno. As detonações terão horários e frequência especificados, que 
deverá estar disponibilizado para conhecimento da população. O trânsito local da mina deverá 
ser sinalizado e paralisado temporariamente durante as detonações, deverão ser realizadas 
vistorias na área de entorno para verificação de lançamentos, e monitoramento sísmicos na área 
para avaliação dos níveis de vibração.  

O monitoramento deverá ser executado como forma de aferir a eficácia das ações de controle e 
possibilitar a correção caso necessário. Conforme citado anteriormente, o empreendedor deverá 
adotar um plano de comunicação, incluindo o estabelecimento de um canal de comunicação que 
permita a realização direta de reclamações, registros e acompanhamento pela população 
afetada.  
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Os pontos selecionados para o monitoramento são verificados a seguir, sendo os pontos Vib-01 
a VIB-04 e o VIB-07 monitorados a partir da operação da Fase 1, e os pontos VIB-05 e VIB-06 
deverão ser monitorados a partir da operação da Fase 2. Todas as detonações deverão ser 
monitoradas, inicialmente com medições individuais, podendo ser instalados sistemas 
automatizados nos pontos em que se verifique vibrações.  

Ponto Coordenadas - Leste Coordenadas - Norte Descrição 

Vib-01 617695 7793550 Torre da linha de transmissão da CEMIG 
próximo à PDE 1, cava norte e cava oeste 

Vib-02 616065 7794115 Torres de telecomunicação Serra do 
Curral  

Vib-03 618165 7795140 Início do túnel Taquaril (Adutora COPASA) 

Vib-04 616965 7795505 Rua N. Sra. Da Penha, 866 Cidade Jardim 
Taquaril 

Vib-05 619990 7795785 Subestação do Taquaril da CEMIG 

Vib-06 618003 7793894 Torre da linha de Transmissão da CEMIG, 
próxima da PDE 1 e cavas 

Vib-07 615320 7795530 Setor de oncologia e radioterapia do 
Hospital da Baleia 
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FIGURA 46: PONTOS DE MONITORAMENTO DA VIBRAÇÃO. FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

O monitoramento deverá ser realizado durante todas as detonações, com relatórios consolidados 
semestrais e comparação dos resultados com os limites permitidos pela legislação vigente. 
Assim como para os demais programas o empreendedor deverá disponibilizar à população um 
canal de comunicação direta com a empresa para eventuais reclamações sobre incômodos 
relacionados a vibrações e pressão sonora.  

Além disso, serão definidos os seguintes elementos de controle da Carga Máxima por Espera 
em função da distância entre o centro da detonação e o ponto receptor: 

• Distâncias menores que 70 metros: Desmonte mecânico (a frio), sem detonações;  

• Distâncias entre 70 e 237 metros: CME variável, calculada pela Equação TAQUARIL 03 (ou 
outra que vier a substitui-la na fase de operação) em função da distância e  

• Distâncias iguais ou maiores que 237 metros: CME padrão do projeto – 86 kg ou outra que vier 
a substitui-lo na fase de operação. 

A distância de 237 metros deverá ser validada, podendo ser modificada, em decorrência da 
incorporação de dados gerados durante a operação que possam modificar a equação. 

Todas as diretrizes constantes no programa apresentado no âmbito das informações 
complementares deverão ser seguidas e as informações registradas e consolidas em relatórios 
anuais a serem encaminhados ao órgão ambiental. O pico Belo Horizonte, assim como as 
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cavidades e as torres de telecomunicação serão consideradas pontos receptores, os quais 
deverá haver redução da carga de espera para as detonações próximas. O mapa a seguir 
apresenta as faixas de CMES indicadas para cada região 

 

FIGURA 47: MAPEAMENTO DA CARGA MÁXIMA POR ESPERA (CME). FONTE: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

Programa de Controle de Processos Erosivos e Movimentos de Massa 

As áreas de intervenção previstas irão alterar o relevo e o sistema natural de drenagem, que tem 
potencial de intensificar o desenvolvimento de feições erosivas, perda de solo e assoreamento. 
Nesse sentido, o programa surge com o objetivo de prevenir esse surgimento e intensificação, 
além de propor uma metodologia de monitoramento que promova o controle e estabilização dos 
terrenos.  

Este programa pretende ainda, como mencionado nas informações complementares (IC20, 
SLA), controlar possíveis impactos sobre brejos e várzeas presentes na AEL do 
empreendimento, proporcionando melhor qualidade ambiental no tocante à qualidade das águas 
superficiais e ao assoreamento de drenagens. 

O programa é baseado em ações de planejamento, monitoramento, inspeção, avaliação, e 
conceituação de soluções geotécnicas, ações preventivas, e reabilitação de focos de 
instabilidade.  

O planejamento envolve a identificação de áreas críticas e seleção de prioridades de atuação. 
As ações preventivas envolvem construção e implantação de dispositivos de drenagem nos 
acessos, construção de tanques de sedimentação nas áreas de potencial ocorrência de materiais 
não consolidados, inspeções para verificação da eficácia dos sistemas de drenagem, verificação 
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da execução do PRAD, com revegetação de taludes e demais áreas desnudas, inspeções nas 
áreas operacionais e vias de acesso para verificar possíveis processos erosivos.  

Dentre as medidas de acompanhamento e monitoramento a serem seguidas, destaca-se o 
monitoramento do destino dos materiais de desmate, limpeza do terreno e solo orgânico, 
garantindo o acondicionamento adequado dos mesmos para eventual utilização. As inspeções 
dos sistemas de drenagem deverão ser realizadas mensalmente nos períodos de chuva e logo 
após grandes eventos de chuva, e bimestralmente nos períodos secos. O programa deverá ser 
executado durante todas as etapas do empreendimento, em especial durante a implantação. 

Em adição ao previsto no programa, o empreendedor informou por meio de informações 
complementares que todas as pilhas de estéril e/ou rejeito contarão com monitoramento 
piezométrico, inclinômetros, marcos indicadores de recalques e, se necessário, será implantada 
instrumentação geotécnica automática nos taludes. 

Programa de Gestão do Uso da Água 

O programa tem como objetivo minimizar o impacto relacionado a disponibilidade hídrica na 
região, incluindo a obtenção da outorga, acompanhamento do balanço hídrico, utilização de 
mecanismos de controle de detectem possíveis perdas, garantia da água tratada, atendimento 
aos padrões de lançamento e atendimento às vazões outorgadas. 

Durante a Fase 1 o programa será restrito a medidas para minimizar a utilização de água nos 
escritórios e o controle nas frentes de obras e umectação das vias. Já na Fase 2. Para a Fase 2 
deverá ser realizado periodicamente o balanço hídrico, considerando todas as etapas 
operacionais, para isso, deverão ser instalados dispositivos de medição de vazão (hidrômetros 
ou flowmeters) no sistema de abastecimento de água nova e industrial.  

Parte da água bruta deverá ser tratada em uma ETA a ser implantada, que fornecerá água 
potável para consumo humano, chuveiros de emergência e lavadores de olhos. Os efluentes 
sanitários serão coletados por um sistema e encaminhados à um sistema de tratamento com 
tanque séptico e filtro anaeróbico, sendo os efluentes tratados e lançados em sumidouro.  

Os efluentes do laboratório, que serão gerados em escala de bancada, deverão ser neutralizados 
com cal hidratada, direcionados à um tanque de armazenamento para posterior coleta e 
destinação por empresa especializada.   

Deverá ser executado durante a implantação e operação do projeto, sendo o monitoramento da 
qualidade da água do tratamento e distribuição durante as duas fases e com frequência mensal, 
o monitoramento das vazões de captação com frequência semanal, a avaliação dos dados do 
monitoramento com frequência mensal, a avaliação do balanço hídrico trimestralmente, e a 
elaboração de relatórios consolidados com os resultados semestralmente para envio ao órgão 
ambiental.  

Programa de Monitoramento Hidrogeológico Quantitativo 

Conforme descrito anteriormente, a região de inserção do empreendimento é composta por 
diferentes classes hidrogeológicas divididas em três domínios: Zonas Aquíferas, Zonas de 
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Aquíferos Pobres e Zonas Não Aquíferas. O fluxo de água subterrânea ocorre principalmente 
nos aquíferos associados às formações ferríferas, com destaque para a importância do Córrego 
da Fazenda, Córrego Taquaril e Córrego da Serra como áreas de descarga e abastecimento de 
drenagens.  

O programa se justifica pela necessidade de criar mecanismos e ações para garantir a 
preservação dos recursos hídricos subterrâneos, e efetuar o acompanhamento contínuo da 
evolução das oscilações hídricas ao longo das etapas de implantação, operação e fechamento 
do complexo, que podem ser impactados em função da operação da lavra e poços de captação, 
e da supressão e compactação do solo.  

O monitoramento dos níveis d’água tiveram início em setembro de 2013 e deverão ser 

desenvolvidos até o fim da etapa de fechamento da mina. Os dispositivos a serem utilizados são 
piezômetros, medidores de nível d’água e vertedouros para medição de vazão e observação das 

cargas hidráulicas.  

São sugeridos no total 19 pontos de monitoramento durante as duas fases do empreendiemento, 
cuja localização pode ser verificada na tabela a seguir. Para a Fase 1 estão previstos três 
piezômetros, 3 vertedores, quatro réguas linimétricas, e para a Fase 2 estão previstos mais dois 
piezômetros próximos à cava Oeste. A instalação dos instrumentos deverá seguir os 
procedimentos definidos em normas técnicas.   
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O monitoramento deverá ser realizado com frequência quinzenal, e o empreendedor 
deverá seguir o cronograma de implantação e execução das atividades previsto no PCA, 
com elaboração de relatório semestral consolidado para apresentação ao órgão 
ambiental. 

Programa de Gestão da Qualidade das Águas 

Destina-se ao monitoramento dos possíveis impactos na qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas em decorrência da implantação e operação do empreendimento. Entre os objetivos 
do programa destaca-se realizar a caracterização da situação atual da qualidade das águas na 
área de influência direta antes do início das obras, monitorar as variações sazonais da qualidade, 
acompanhar as condições de qualidade com a implantação e operação do empreendimento, 
identificar problemas, correto gerenciamento dos sistemas de tratamento e identificar a 
necessidade de ações de intervenção e correção.  

O principal impacto potencial se relaciona ao carreamento de sedimentos para os cursos d’água, 

que tem o potencial de alterar a qualidade física e química dos cursos d’água. Para evitar esse 
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impacto, foram propostas quatro bacias de sedimentação com o objetivo de reter os sedimentos 
carreados.  

A rede de monitoramento proposta conta com nove pontos em águas superficiais e um ponto 
para águas subterrâneas. A maior parte dos pontos deverá ser instalada na Fase 1 do 
empreendimento, e funcionarão também para a Fase 2: 
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FIGURA 48: PONTO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. FONTE: PCA, 2020. 

Os parâmetros a serem monitorados nos pontos são: Condutividade Elétrica, Temperatura, 
Sólidos dissolvidos, Sólidos em Suspensão, Turbidez, Cor, pH, Eh (Potencial de oxirredução), 
Oxigênio Dissolvido, Alcalinidade Total, Cálcio, Magnésio, Potássio, Sódio, Bicarbonato, Sulfato, 
Cloreto, Alumínio, Cobre, Cromo, Ferro, Manganês, Níquel, Zinco, Fluoreto, Nitrato, Nitrito, 
Nitrogênio Amoniacal, Fósforo Total, DBO, DQO, Óleos e Graxas, E. coli, e Coliformes 
Termotolerantes.  

A frequência do monitoramento deverá ser trimestral durante o período seco e mensal durante o 
período chuvoso nas fases de implantação e operação. Para o monitoramento da água 
subterrânea, o monitoramento poderá ser trimestral durante os períodos de implantação e 
operação.  As coletas deverão adotar as premissas estabelecidas no PCA 

Em relação aos efluentes sanitários, os mesmos serão lançados em sumidouro após o 
tratamento adequado pelo sistema tanque séptico, filtro e sumidouro. Os efluentes oleosos serão 
encaminhados para Caixas separadoras de água e óleo, e o resíduo do tratamento deverá ser 
coletado por empresa especializada para refino ou disposição adequada. As águas pluviais em 
contato com a área de obras deverão ser encaminhadas para tratamento para posterior 
lançamento nas drenagens, e os efluentes de laboratório deverão ser neutralizados e 
armazenados em local adequado para coleta por empresa especializada.  
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O empreendedor deverá elaborar relatórios anuais consolidados com os resultados obtidos pelo 
programa para envio ao órgão ambiental.  

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) 

Para a implantação e operação do empreendimento prevê-se a geração de resíduos de 
construção civil, resíduos sanitários, orgânicos, contaminados e recicláveis. Na etapa de 
instalação está prevista também a geração de resíduos relacionados às atividades de supressão 
de vegetação, remoção e estocagem de solos e terraplenagem. O objetivo do programa é 
minimizar a geração, inventariar os resíduos, promover a segregação em função de suas 
características, estocar temporariamente e adequadamente, e reutilizar/reprocessar quando 
possível, quando não for possível buscar disposição final adequada. 

O programa consiste no estabelecimento de medidas operacionais de manuseio, 
acondicionamento, armazenamento e destinação final conforme diretrizes da Resolução 
CONAMA nº 275/01. O empreendedor deverá realizar o inventário de resíduos, a classificação 
conforme definida em norma, segregação e coleta interna visando a reciclagem, que deverá ser 
realizada na fonte geradora. O acondicionamento temporário deverá ser próximo ao ponto de 
origem em recipientes de metal ou PEAD. Os resíduos recicláveis poderão ser comercializados 
ou doados para associações. Está previsto a implantação de um Pátio de Armazenamento de 
Resíduos para Classe I e II, que deverá ser coberto com piso de concreto e construído conforme 
NBR 12.235/1998. 

Deverão estar associados ao PGRS campanhas educativas e programa de coleta seletiva, com 
o objetivo de sensibilizar e conscientizar os funcionários. A empresa deverá realizar um inventário 
de resíduos com dados de geração e fornecer treinamentos e programas de educação e 
conscientização. 

O plano deverá ser executado desde antes da implantação, durante as obras e durante a 
operação do complexo. 

7.4.1 Programas espeleológicos 

Programa de sinalização e educação ambiental 

O Programa tem como objetivo estabelecer a sinalização, através de placas, das cavidades e 
suas respectivas áreas de influência, a fim de sinalizar às pessoas que transitam na área, a 
trabalho ou não, locais onde o acesso é restrito a pessoas autorizadas, bem como os limites das 
áreas de influência das cavidades. A sinalização de limitação de velocidade será definida em 
trechos de acessos próximos às cavidades como a TAQ-06, TAQ-07, TAQ-10 e TAQ-11, 
limitando o tráfego a 20 km/h a fim de limitar a dispersão de particulados sobre as cavidades e 
suas áreas de influência. 

Também são propostas atividades de educação ambiental em espeleologia para os 
colaboradores envolvidos nas atividades do Projeto CMST como parte das medidas mitigatórias 
aos potenciais impactos causados pelo empreendimento. Desse modo, deverão constar, dentre 
as ações a serem executadas no âmbito do projeto executivo para o público interno do Programa 



Num. 9543045168 - Pág. 174Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 172 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

de Educação Ambiental do empreendimento, ações de educação ambiental voltadas para o 
conhecimento e preservação do patrimônio espeleológico local. 

Mapeamento geoestrutural e fotográfico das áreas de influência 

O Mapeamento Geoestrutural e Fotográfico deverá ocorrer antes da implantação do 
empreendimento para as 28 cavidades que permanecerão no entorno da ADA. Esse 
levantamento objetiva identificar, qualificar e quantificar as zonas de fragilidade estruturais das 
cavernas, a partir da observação e registro das características geológicas, geomecânicas e 
geotécnicas do ambiente subterrâneo e do entorno (litologia, características geotécnicas do 
maciço, características das descontinuidades e zonas ou feições morfológicas de maior 
fragilidade). 

Programa de monitoramento espeleológico 

Monitoramento sismográfico 

O programa de monitoramento sismográfico foi desenvolvido com o objetivo de seguir as 
diretrizes indicadas pelo CECAV. Neste programa, deverão ser monitoradas as vibrações 
provocadas por todas as detonações realizadas a distâncias menores ou iguais a 250 metros 
entre o centro da área da detonação e a cavidade ou agrupamento de cavidades.  

Os monitoramentos e medições sismográficas serão executados em conformidade com os 
critérios estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025, ABNT NBR 9653:2018, Sismografia 
Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico: orientações básicas à realização de estudos 
ambientais (CECAV 2016a) e Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico: 
contribuições técnicas à análise de estudos ambientais (CECAV 2016b). 

A seleção dos locais onde ocorrerá o monitoramento sismográfico foi feita onde 
presumivelmente, os maiores valores de velocidade de vibração de partícula de pico e pressão 
acústica serão atingidos. Assim, será implantada uma rede de monitoramento de vibração 
conforme descrito no programa específico. 

Ressalta-se que foram apresentadas implementações no programa de monitoramento de 
vibração no âmbito das informações complementares, que possui diretrizes quando a distância 
permitida entre o centro da detonação e determinados pontos receptores, que deverão ser 
seguidas. Caso não seja possível ajustar a carga da detonação para o definido no programa, o 
desmonte deverá ser efetuado sem a utilização de explosivos.  

Monitoramento nas cavidades  

De acordo com os estudos, as cavidades impactadas pelas atividades do empreendimento 
possuem, de forma geral, uma área de influência com raio de 60 m ao seu redor. Apesar de a 
maioria das cavidades e das suas respectivas áreas de influência não se sobreporem à ADA do 
projeto, na fase 1 as cavidades TAQ-10 e TAQ-11 encontram-se na AID, enquanto na fase 2 
além destas, as cavidades TAQ-01, TAQ-02, TAQ-03, TAQ-06 e TAQ-07 também se encontram 
na AID, estando, portanto, sujeitas aos impactos decorrentes do empreendimento. 
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Considerando a proximidade geográfica entre as cavidades TAQ-01, TAQ-02 e TAQ-03, a 
cavidade TAQ-02 foi a indicada para os monitoramentos, uma vez que apresentar maior 
desenvolvimento linear em relação às duas outras. Assim, essa cavidade possui melhor 
representatividade dos padrões das condições microclimáticas subterrâneas, abrigando 
elementos faunísticos dessas comunidades em relação às cavidades menores, que tendem a 
conter apenas uma sub-amostra da comunidade epígea. 

As cavidades TAQ-06 e TAQ-07 também apresentam proximidade geográfica, no entanto ambas 
serão monitoradas, uma vez que a ADA da fase 2 do projeto passa entre elas. As cavidades 
TAQ-10 e TAQ-11 possuem distância aproximada de 30 m uma da outra, ambas possuindo 
pequenas dimensões. A TAQ-10 foi considerada de alta relevância e portanto, indicada para o 
monitoramento, em decorrência da presença de espécies troglomórficas (maior relevância do 
ponto de vista faunístico). 

Monitoramento geoestrutural 

O monitoramento geoestrutural possibilitará o acompanhamento semestral dos pontos de 
fragilidade estrutural indicados nas cavernas. Serão realizadas inspeções visuais nas feições 
que representam maior fragilidade (zonas de falha e fratura, espeleotemas, projeções rochosas) 
e interpretações geotécnicas que darão subsídio para o monitoramento fotográfico e indicação 
da necessidade de instrumentação geotécnica. 

O mapeamento geoestrutural será realizado em todas as cavernas inseridas no contexto do 
empreendimento, no entanto, o monitoramento sistemático será realizado apenas naquelas 
indicadas como mais frágeis e susceptíveis à impactos, cuja definição será feita após o 
mapeamento. 

Monitoramento fotográfico 

O monitoramento fotográfico tem o objetivo de produzir registro fotográfico periódico e 
sistemático do interior e entorno da cavidade, a fim de identificar eventuais alterações no seu 
aspecto morfológico original. A cada seis meses serão obtidas novas imagens nas bases fixas 
das cavidades. O inventário fotográfico será realizado em todas as cavernas inseridas no 
contexto do projeto CMST. 

Monitoramento de feições erosivas 

Consiste no acompanhamento da situação da área do entorno das cavidades frente às alterações 
superficiais que possam modificar a dinâmica dos processos de fluxo hidrológico e sedimentar. 
O monitoramento terá periodicidade semestral e será realizado nas cavidades cuja fragilidade foi 
identificada na etapa de mapeamento. O relatório elaborado em cada campanha deverá conter 
fotografias dos pontos monitorados, assim como a descrição e mensuração das feições erosivas. 

Monitoramento climático 

O monitoramento climático pretende avaliar se as modificações antrópicas na paisagem 
adjacente, em função do desenvolvimento do empreendimento, promoverão modificações na 
estabilidade climática das cavidades selecionadas e no ambiente epígeo comum a estas (TAQ-
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02, TAQ-06, TAQ-07 e TAQ-10). Para isso, serão instaladas sondas termo-higrométricas com 
registradores automáticos nessas quatro cavernas. Foi sugerido o uso de equipamentos da 
marca HOBO, modelo MX2301 ou semelhantes, com precisão de ± 0,20 ºC e ± 2,5% UR. Tal 
procedimento visa mensurar continuamente a temperatura e umidade, de hora em hora, durante 
todo período do monitoramento. 

Monitoramento faunístico 

Para a avaliação da comunidade faunística presente em cada cavidade será instalado um 
quadrante amostral de 1,50 m x 1,50 m (2,25 m2), demarcado com barbante, com a distância 
para posicionamento do quadrante definida pelo valor da menor cavidade (10 m a partir da 
entrada), de forma a possibilitar a comparação entre os diferentes sítios espeleológicos. As 
espécies terão suas abundâncias estimadas através de contagem dos organismos em campo, 
com anotação do seu local de captura em um croqui da caverna. Os organismos coletados serão 
fixados em álcool 70%, transportados para o laboratório para identificação até o menor nível 
taxonômico possível, separados em morfoespécies e, posteriormente, encaminhados para 
especialistas. O material biológico coletado será depositado como material testemunho na 
Coleção de Invertebrados Subterrâneos do Departamento de Biologia da Universidade Federal 
de Lavras. 

Não será realizada a coleta de espécimes de vertebrados em campo. Sua ocorrência será 
registrada através de imagens e anotações em planilha, uma vez não sendo possível identificar 
em campo, as imagens serão comparadas a materiais bibliográficos especializados ou enviadas 
para avaliação de especialistas do grupo taxonômico em questão. 

Monitoramento trófico 

O monitoramento trófico propõe avaliar a contínua disponibilidade dos recursos tróficos na área 
de influência das cavernas (notadamente detritos, matéria orgânica vegetal e raízes) uma vez 
que é a partir desta região que os itens citados são carreados e/ou acessam o ambiente hipógeo. 
A metodologia consiste na definição de dois transectos a partir de cada cavidade (um no sentido 
da microbacia e outro no sentido oposto). Cada transecto será subdividido em três pontos 
amostrais, equidistantes entre si em 10 m.  

Serão realizadas imagens da cobertura do dossel através de câmera digital com lente de 8 mm 
(“olho de peixe”), que fornece abertura de 180º, fazendo fotografias ao nível do solo, sobre 

plataforma rígida. A profundidade da serapilheira será mensurada com auxílio de régua, em 
escala de milimétrica.  Todos os dados coletados serão ainda testados com os parâmetros 
biológicos amostrados nas cavidades, no intuito de avaliar se as mudanças na vegetação epígea 
são responsáveis pela estruturação da comunidade cavernícola. 

Monitoramento de sedimentos 

O monitoramento de sedimentos pretende avaliar a influência das atividades antrópicas na 
deposição de particulados (poeira) nas cavidades. A metodologia proposta consiste na utilização 
de discos de papel filtro (Ø 18,5cm), instalados a 1 m, 3 m e 5 m no interior de cada caverna 
monitorada a partir da linha d’água. A cada visita, os discos serão retirados, secos em estufa a 
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70 °C por 72 horas, e pesados. Os discos retirados serão substituídos por novos, no intuito de 
monitorar continuamente as alterações na deposição de material particulado. 

Programa de resgate espeleológico 

A execução do Programa de Resgate Espeleológico ocorrerá nas cavidades TAQ-04, TAQ-05 e 
TAQ-R-04, as quais estão têm previsão de supressão na Fase 2 do empreendimento. Este 
programa será implementado em momento prévio da supressão e/ou intervenção nas cavidades 
e está apresentado considerando aspectos do meio físico e biologia subterrânea, previamente 
autorizado pelo órgão ambiental e em consonância com o art. 18 da IN MMA nº 02/2017: 
“Qualquer impacto negativo irreversível deverá ser precedido de registro e armazenamento 
cartográfico e fotográfico, bem como de inventário e coleta de espeleotemas e elementos 
geológicos, paleontológicos e biológicos representativos do ecossistema cavernícola, 
compreendendo o resgate, transporte adequado e a destinação a coleções científicas 
institucionais”. 

Entretanto, verificou-se que as cavidades alvo de supressão do projeto apresentam pequenas 
dimensões e estão fortemente sujeitas às oscilações climáticas externas, apresentando diversos 
elementos faunísticos em comum com o ambiente epígeo, além de não apresentarem espécies 
com indicativos de restrição ao ambiente subterrâneo e segundo os critérios avaliados para 
classificação de relevância, tais cavidades não apresentaram singularidade com relação aos 
elementos que a compõem (nem físicos nem faunísticos). E ainda, por não presentarem 
componentes de interesse científico, considerou-se nos estudos que não será necessário realizar 
o resgate desses elementos. 

Apesar de não ter sido registrada a presença de morcegos nas cavidades TAQ-04 e TAQ-05, 
estas serão visitadas ao longo da etapa de mapeamento geoestrutural e fotográfico, que 
acontecerá previamente ao empreendimento. Caso sejam observados morcegos nestas 
cavidades, em campo será avaliada a necessidade de se realizar seu afugentamento, de acordo 
com o tamanho da colônia, espécies presentes, morfologia da caverna etc. Neste caso, durante 
o dia parte dos morcegos será capturada para os procedimentos de identificação e marcação. 
As atividades de afugentamento serão realizadas no início da noite, após o crepúsculo, período 
de saída dos morcegos do abrigo para forrageamento. Nesse período será realizado o 
fechamento das entradas das cavidades.  Após aplicação das técnicas de afugentamento, a 
caverna será visitada durante os próximos três dias para verificar se o fechamento foi efetivo e 
observar se há a presença de morcegos. 

7.4.2 Programas meio biótico 

O empreendedor apresentou alguns programas e diversas outras ações não constantes em 
programas, em resposta às informações complementares.  

Programa de Resgate e Reintrodução de Flora  

O Programa de Resgate e Reintrodução da Flora consiste na minimização de perdas de 
indivíduos de patrimônio genético pela supressão de vegetação. A medida é particularmente 
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relevante pela supressão de campos rupestres, que abrigam grande quantidade de espécies da 
flora ameaçadas e endêmicas.  

A primeira etapa prevista é a capacitação da equipe de resgate e salvamento, que será composta 
por um botânico experiente que coordenará o resgate e auxiliares de campo. As espécies-alvo 
do resgate serão as espécies ameaçadas, espécies endêmicas ou raras, espécies de interesse 
socioeconômico, epífitas, pioneiras ou secundárias iniciais, além de outras de interesse 
conservacionista.  

O empreendedor apresentou nas informações complementares (IC 22, SLA) o projeto para o 
viveiro de mudas (Paulo Eduardo Rocha da Costa, ART 20211000101804) que receberá as 
ações de resgate, elaborado pela Gestão Ambiental. O viveiro será construído na sede principal 
da Fazenda, com 300 m2, subdividido em duas estufas de 120m2 cada e uma área aberta de 
120m2.  

Após o resgate, será iniciada a etapa de reintrodução das plantas resgatadas. As áreas alvo 
serão a Cava Norte e duas outras áreas no entorno do projeto. Há ainda previsão de introdução 
em área degradada no Parque Florestal Estadual da Baleia, pendente de autorização do IEF 
para execução. 

 

A revegetação da cava norte ocorrerá durante a fase de operação, a cada bancada, e para 
reconformação topográfica. Além dessa área, estão previstos enriquecimentos de duas outras 
áreas: 1 – Área utilizada como Compensação de Campo Rupestre Ferruginoso no âmbito do 
processo de Compensação por intervenção no Bioma Mata Atlântica – CMST e 2 – Áreas 
Degradadas no Parque Estadual da Baleia. As áreas serão revegetadas com mudas 
contempladas no plano de compensação de espécies ameaçadas de Campo Rupestre 
Ferruginoso e com o germoplasma resgatado das espécies ocorrentes nas áreas de supressão 
de lavra. No Parque, está prevista a elaboração de um PRAD específico.  

Programa Operacional de Supressão (POS) e Aproveitamento dos Recursos Florestais 

O Programa pretende nortear as ações de supressão e aproveitamento dos recursos florestais, 
em ambas as fases do projeto. Atenção especial deve ser dada para as espécies de valor 
comercial. A área que será intervinda deverá respeitar os limites do licenciamento, dentro do 
cronograma definido e com medidas de estocagem e destinação adequadas para o material 
lenhoso produzido.  

Para isso, haverá mobilização e treinamento dos trabalhadores, planejamento das atividades de 
supressão, abertura dos acessos e demarcação das áreas a serem intervindas e das espécies 
arbóreas de interesse. O corte será semi-mecanizado com direcionamento das quedas. As toras 
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de material lenhoso serão empilhadas nas laterais dos acessos internos, dentro da ADA prevista. 
Os resíduos poderão ser usados no PRAD do empreendimento.  

Programa de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 

A implantação do projeto implicará no aumento de trabalhadores e de tráfego de veículos, que 
poderá aumentar o risco de incêndios. A área já possui um histórico de elevada ocorrência de 
incêndios florestais, que impactam negativamente sobre a biodiversidade, bem como danos 
patrimoniais. O Programa de Prevenção e Combate a Incêndios foi proposto para ajudar no 
controle dos incêndios no projeto.  

O programa pretende inicialmente realizar o zoneamento de áreas críticas e prioritárias, que será 
melhorado a cada evento de ocorrência. Haverá ainda o monitoramento climatológico para 
avaliar o risco de incêndios, com divulgação interna e externamente. Serão construídos aceiros 
ao longo do projeto. Outras ações previstas são de educação ambiental, sensibilização ambiental 
e capacitação em práticas sustentáveis.  

Caso ocorram incêndios, haverá um sistema de detecção de focos e ações de combate por meio 
de uma brigada de combate a incêndios. Pela proximidade com Unidades de Conservação e 
áreas verdes protegidas, é fundamental que o Programa contemple ainda os planos das UCs e 
das áreas protegidas de entorno e as apoie com equipamentos, pessoal e ações. Recomenda-
se um contato com os órgãos de gestão de tais áreas, de forma a criar um plano conjunto de 
combate a incêndios, minimizando possíveis impactos do empreendimento sobre elas.  

Como resposta a informações complementares o empreendedor apresentou um Plano Integrado 
de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais para Unidades de Conservação e Demais 
Áreas Protegidas Estaduais (PIPCIF) com diversos objetivos, entre eles identificar contatos e 
recursos da rede de parceiros, padronizar procedimentos e estratégias, reduzir o número de 
ocorrências, capacitar os funcionários da empresa, estabelecer e disponibilizar brigada dedicada 
a combater incêndios na área do empreendimento e nas UCs de seu entorno, principalmente a 
zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, estabelecer parcerias, 
promover a conscientização da comunidade, planejamento de obras e serviços como aceitos, 
vigilância, manutenção de uma estrada antiga já existente e realização de simulados. As áreas 
de entorno do projeto foram classificadas quanto ao seu potencial de incêndio e pontos de 
interesse para o combate, pontos de observação e o traçado com principais acessos. As ações 
de preparação, prevenção e combate previstas no PIPCIF deverão ser seguidas pelo 
empreendedor. 

Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal e Manejo da Fauna 

O Programa pretende acompanhar as supressões por meio de afugentamento e resgate da 
fauna, reduzindo os impactos da supressão sobre a fauna local. Esse programa deverá ser 
precedido de autorização de manejo de fauna.  

O programa iniciará com planejamento operacional, seguido de treinamento das equipes de corte 
e manejo. Haverá afugentamento da fauna para os locais preservados de entorno. Haverá busca 
ativa por ninhos e animais impossibilitados de deslocamento, com resgate dos animais. Foram 
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propostos locais para a soltura, conforme apresentado no PCA (pag 238), compostos por três 
áreas prioritárias localizadas dentro da Fazenda Ana da Cruz, que somam 589,03 ha de 
ambientes nativos. Essas áreas serão contempladas nos programas de monitoramento de fauna.  

Programa de Prevenção contra Atropelamentos da Fauna 

O programa foi previsto pela mitigação do impacto de aumento de atropelamentos da fauna, ao 
longo do traçado da MG-437, na antiga estrada de Nova Lima e dos acessos internos e externos 
do Projeto CMST. As ações previstas são avaliação das áreas mais relevantes de travessia e 
construção de passagens subterrâneas e sinalização. As vias serão ainda monitoradas, com 
avaliação das informações para subsidiar novas ações, como construção de novas passagens 
ou novas sinalizações.  

O empreendedor reforça a existência e a necessidade de passagens de fauna subterrâneas e 
aéreas como medidas mitigadoras do impacto, especialmente sobre o grupo de fauna de médios 
e grandes mamíferos com grandes áreas de vida (G02). Apresentou, portanto, um programa 
executivo das travessias nas informações complementares (IC96): 

 

As passagens devem garantir a conectividade dos remanescentes potencialmente isolados. É 
fundamental que as passagens e sua eficácia sejam monitoradas constantemente durante a 
operação do empreendimento.  

Programa de Monitoramento dos Grupos Faunísticos Bioindicadores 
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O monitoramento da fauna é uma etapa fundamental para avaliar os impactos do projeto sobre 
a fauna local, particularmente sobre grupos ecológicos bioindicadores, com avaliação das 
medidas mitigadoras e de controle, dando subsídio à gestão ambiental do empreendimento. O 
cronograma proposto, contudo, deverá ser revisto e contemplar toda a operação do 
empreendimento, de forma a subsidiar a gestão pelos 13 anos de operação. O programa será 
composto por subprogramas por grupos da fauna.  

Todo o monitoramento deverá ser precedido de autorização de manejo de fauna, priorizando os 
métodos indiretos de coleta.  

▪ Subprograma de Monitoramento da Avifauna 

▪ Subprograma de Monitoramento da Mastofauna Não Voadora 

▪ Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna 

▪ Subprograma de Monitoramento das Comunidades Hidrobiológicas 

Programa de Monitoramento e Controle de Insetos Vetores 

O impacto de alteração da comunidade de insetos vetores exige um monitoramento e controle 
destes com foco na saúde pública dos trabalhadores e das comunidades de entorno. A perda de 
habitat poderá ocasionar a busca de fontes de alimento em áreas habitadas, com o aumento do 
risco de disseminação de endemias transmitidas por mosquitos vetores.  

Haverá, portanto, duas campanhas prévias ao início da supressão de vegetação e campanhas 
sucessivas ao longo da instalação e operação do empreendimento. Tem por metas monitorar a 
entomofauna de importância sanitária, eliminar criadouros de insetos vetores, verificar possíveis 
focos de reprodução e campanhas educativas com o público interno. Recomenda-se que este 
programa seja incrementado com ações de monitoramento nas comunidades próximas, visando 
ações de educação ambiental e prevenção.  

Programa de Conservação das Espécies Em Perigo (EN) de Extinção 

A presença de espécies em risco de extinção na área do projeto demanda um programa de 
conservação, particularmente as espécies da flora ameaçadas e o cambeva, que se encontra no 
sítio BAZE.  

Dentre as ações do programa estão a investigação sobre a distribuição e ecologia das espécies-
alvo, formação de um banco de germoplasma para as espécies da flora e enriquecimento 
populacional e genético de áreas degradadas.  

O empreendedor apresentou ainda, no âmbito das informações complementares, um Plano de 
Ação para mitigação e compensação dos impactos sobre espécies da Flora ameaçadas de 
extinção associadas a campos rupestres e savanas no âmbito do Projeto Complexo Minerário 
Serra do Taquaril – CMST. Este plano será detalhado no item de Compensação por supressão 
de espécies ameaçadas da flora.  

▪ Subprograma de Conservação de espécies da Flora 
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Este subprograma terá como foco as espécies Arthrocereus glaziovii, Dyckia rariflora, 
Hoffmannseggella caulescens, Lychnophora syncephala, Mikania glauca, Philodendron 
rizomatosum e Scheffera lucumoides, que são espécies raras em habitat crítico. Será feito 
inventário das populações na AID, com avaliação das fenologias reprodutivas e vegetativas. 
Serão ainda realizadas ações de conservação in situ pelo monitoramento das populações e 
controle de espécies invasoras, educação ambiental e conscientização sobre a necessidade de 
conservação dos habitats dessas espécies.  

Recomenda-se que as áreas de maior densidade de ocorrência dessas espécies sejam 
demarcadas e averbadas, de forma a serem conservadas permanentemente, 
independentemente da continuidade do empreendimento.  

São previstas ações de conservação ex-situ, com fomento de pesquisa por instituições com foco 
na reprodução das espécies deste programa. O fomento ocorrerá por meio de estabelecimento 
de parcerias acadêmicas com instituições, incluindo grupos de pesquisa em universidades e 
jardins botânicos.  

▪ Subprograma de Conservação de Trichomycterus novalimensis 

Este programa foi detalhado em item anterior. Ele consiste na geração de informações sobre as 
populações da espécie, mapeamento sistemático e genético e ações de conservação in situ e ex 
situ, vinculadas ao CEPTA. O empreendedor apresentou ainda, como alternativa, a realização 
de pesquisa junto a biólogos com foco na conservação da espécie.  

Programa de Conservação dos Répteis Endêmicos – Programa de Conservação dos 
Lagartos Ameivula cipoensis e Cercosaura quadrilineata na região do Projeto CMST 

Este programa foi apresentado a pedido da equipe técnica nas informações complementares. 
Foram registradas duas espécies raras em habitats conservados, com alta sensibilidade a 
alteração de habitat. Há poucas informações disponíveis sobre a história de vida e a ecologia de 
A. cipoensis e C. quadrilineata, de forma que o projeto deverá contribuir para o conhecimento 
científico das espécies e prováveis medidas de conservação.  

O programa traçou metas e objetivos com foco no conhecimento das populações locais e na 
região de entorno. As informações produzidas serão publicadas em forma de artigo ou nota 
técnica para contribuir com a ciência, além de medidas de educação ambiental para o público 
em geral. O programa deverá ser executado ao longo de 5 anos, na implantação e operação do 
empreendimento. O programa será feito em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, 
e deverá contar com financiamentos necessários para seu sucesso por parte do empreendedor.  

Programa de Conservação do anuro Hylodes uai na região do Projeto CMST 

Este programa foi apresentado a pedido da equipe técnica nas informações complementares. A 
espécie foi registrada na AID do empreendimento, e é considerada rara, endêmica. Há poucas 
informações disponíveis sobre a espécie e suas populações. Contudo, seu status atual é de não 
ameaçada.  
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O programa possui objetivos e metas similares às do programa anterior, com as mesmas 
parcerias. Recomenda-se que as informações possam subsidiar as avaliações do status de 
conservação da espécie.  

7.4.3 Programas socioeconômicos 

Plano de Comunicação e Informação Socioambiental 

O Plano de Comunicação e Informação Socioambiental visa esclarecer e informar a população 
acerca das mudanças introduzidas no território e as repercussões socioeconômicas em função 
da implantação e operação das estruturas do projeto. São previstas ações voltadas para o 
esclarecimento acerca da obra, assim como as medidas de controle, os aspectos da operação, 
vagas de emprego e as dúvidas quanto à atuação do empreendedor na região.   

O Planto previsto objetiva prestar informações ao público interno e população da AID acerca das 
transformações elencadas ao longo deste parecer, estabelecendo um caminho de mão dupla, 
na medida em que também se espera obter um retorno desses dois públicos, sobretudo da 
população do entorno, sobre seus pontos de conflito e de satisfação. De acordo com o Plano 
apresentado, será dado um foco especial de comunicação, direcionado às comunidades no 
entorno imediato da ADA.  

Ainda de acordo com os objetivos do Plano de Comunicação, merecem destaque as ações 
voltadas para a interface com os demais programas ambientais do empreendimento, além da 
promoção de campanhas de prevenção e educação acerca da saúde e segurança dos 
colaboradores próprios e terceirizados, bem como da comunidade no entorno, visando a difusão 
de práticas contra acidentes, principalmente no que se refere à segurança nas vias de acesso 
ao empreendimento.  

As ações e métodos previstos para atingir os públicos do projeto são discriminadas a seguir: 

- reuniões com o público alvo: possuem caráter informativo e visam manter um diálogo com a 
população do entorno, informando-a acerca de assuntos relevantes, tais como influências 
socioambientais do empreendimento na região, demonstração dos processos de extração do 
minério, aspectos positivos e negativos do empreendimento e cuidados ambientais aplicados na 
atividade minerária. São previstas reuniões para o público interno e externo durante a 
implantação da fase 1 e reuniões semestrais durante os 2 primeiros anos de operação, tornando-
se anuais a partir do ano 3. 

- material de divulgação institucional (banners e folders): o material será produzido em apoio às 
demais atividades previstas no Plano de Comunicação. 

- estabelecimento de canal de ouvidoria: foi informado que será disponibilizado um canal de 
comunicação telefônica gratuito para a comunidade, para recebimento de dúvidas, sugestões e 
reclamações.  

- estabelecimento de canais de comunicação eletrônica via redes sociais/SMS/aplicativo de 
mensagens com a população localizada na AID: essas formas de comunicação visam se adequar 
às tendências atuais, facilitando a comunicação e maior proximidade com alguns grupos. 
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Poderão ser realizados mapeamentos iniciais a partir de contatos com stakeholders locais 
visando a construção de um grupo para cada comunidade.  Será condicionado, neste parecer, a 
criação de canal de comunicação gratuito entre empreendedor e comunidade, conforme consta 
no PCA do empreendimento e as evidências de sua divulgação para a população local. Esse 
material servirá de avaliação e monitoramento do órgão ambiental em relação às ferramentas de 
comunicação empregadas e os resultados alcançados. 

Programa de Educação Ambiental 

Em atendimento às diretrizes estabelecidas pela Deliberação Normativa COPAM n° 214 de 2017, 
o empreendedor apresentou o Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) e o Programa de 
Educação Ambiental – PEA (anexos P e Q dos estudos protocolados). Os produtos foram 
analisados tendo como base a Deliberação Normativa COPAM n° 214/2017 e a Instrução de 
Serviço Sisema nº 04/2018, ocasião em que foi gerado o Relatório Técnico SUPPRI n° 16/2020. 

Por meio do referido Relatório Técnico e através da solicitação de informação complementar, foi 
solicitado um esclarecimento acerca do recorte adotado para realização do DSP, representado 
pelas comunidades Mina D’água, Triângulo, Paciência e Taquaril, frente à delimitação da Área 

de Estudo Local apresentada no EIA, composta pelos municípios de Nova Lima, Sabará, e 
Regionais Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte. Através das respostas inseridas no SLA em 
24/03/201 e consideradas satisfatórias pela equipe técnica da SUPPRI, a abordagem 
metodológica conservadora em relação às áreas de influência referentes ao meio 
socioeconômico buscou tornar mais eficiente e assertiva a execução dos programas 
socioambientais nas comunidades que, de fato, estarão sujeitas a interações significativas com 
o empreendimento, sobretudo em sua fase 1 (movimentação de máquinas e veículos pesados, 
particulados, ruídos, etc), além da proximidade física dessas comunidades com o 
empreendimento. 

As comunidades em que foram desenvolvidas as atividades iniciais de pactuação do PEA 
demonstram possuir uma dinâmica de ocupação do espaço semelhante, visto que se inserem 
em um contexto territorial muito próximo (histórico de atividade minerária, tipo de uso e ocupação 
do solo, entre outros) e compartilham de problemas e potencialidades similares. As reuniões de 
DSP contribuiriam para evidenciar essas características, no qual as comunidades apresentaram 
aspectos convergentes. Além disso, segundo o empreendedor, a similaridade constatada 
proporcionou o direcionamento dos projetos previstos a serem empregados de forma igualitária 
em todas as comunidades, minimizando assim conflitos entre lideranças locais, favorecendo a 
integração entre as ações das diferentes comunidades e contribuindo para a formação de 
conhecimento complementar entre elas. 

Com base nos resultados das técnicas participativas realizadas nas comunidades da AID, o PEA 
contemplará dois Projetos para o público externo: o Projeto Multiplicadores Ambientais – 
“Entendendo a mineração e adotando práticas sustentáveis” e o Projeto Jovens Agentes 

Ambientais. 

Em relação ao público interno, tendo em vista que o empreendimento ainda será implantado, 
considera-se que na ocasião da sua implantação e operação, em atendimento à legislação 
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vigente, ao empreendedor deverá desenvolver um DSP específico para esse público, com o uso 
de técnicas participativas. O DSP deverá fornecer os dados para composição de projetos 
específicos para o PEA para este público, o qual será revisado incluindo os trabalhadores nas 
atividades de educação ambiental. 

Dessa forma, será condicionada a apresentação do DSP e do respectivo Programa de Educação 
Ambiental voltado paro o público interno. 

Em resposta a informações complementares o empreendedor apresentou um adendo ao PEA 
com informações e medidas de combate à apanha e comercio ilegal da espécie Sporophila 
angolensis (Curió), uma ave classificada como criticamente em perigo pelo COPMA, 2010, 
principalmente por ser uma cobiçada “ave de gaiola” em função do seu canto.  

O plano de comunicação e informação ambiental será um canal direto com a comunidade para 
a divulgação das atividades e campanhas previstas no programa de educação ambiental, e terá 
papel fundamental para a divulgação de campanhas envolvendo essa espécie. Dentre as ações 
previstas, cita-se a campanha proposta “Curió quer voar”, com o objetivo de despertar nos 

públicos-alvo o sentimento de pertencimento e valorização da fauna nativa, e desencorajar a 
criação de aves silvestres em gaiolas. Além disso, está previso um quarto encontro anual 
relacionado ao Projeto Jovens Agentes Ambientais que propõe uma dinâmica denominada 
“Passarinhando na escola” com atividades sobre a avifauna da região para encorajar a 

conservação da biodiversidade, com destaque para o curió.   

Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos  

O Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos tem como objetivo principal 
monitorar os aspectos da dinâmica socioeconômica da área de influência direta do projeto frente 
às possíveis alterações e seus elementos causadores, de modo a potencializar os fatores 
positivos e contribuir para a mitigação dos negativos, em função da presença do empreendimento 
de grande porte na região. 

Através dos monitoramentos e identificação dos impactos será possível gerar subsídio para o 
planejamento de ações visando controlar e mitigar as interferências do projeto no território. Com 
base na avaliação de impactos apresentada no EIA serão definidos os indicadores a serem 
monitorados. A equipe técnica da SUPPRI recomenda que sejam avaliados os indicadores 
relativos a: saúde, educação, perfil populacional, assistência social, renda, segurança, trabalho, 
tributos, mobilidade, saneamento e uso e ocupação do solo. Todos os indicadores deverão ser 
avaliados não somente a partir de dados secundários, mas principalmente a partir do 
levantamento de dados primários junto às lideranças sociais, sujeitos/atores locais, gestores e 
técnicos que atuam em políticas públicas setoriais correlatas aos eixos temáticos que serão 
monitorados e da observação da realidade local por meio de analistas socioambientais no 
território.  

De acordo com o empreendedor, serão disponibilizados os resultados do processo de 
monitoramento através de relatórios com periodicidade semestral durante a implantação e 
primeira fase de operação do empreendimento (anos 0, 1 e 2) e anual a partir do terceiro ano de 
operação (anos 3 ao 13). Neste relatório, a equipe técnica da SUPPRI recomenda que constem 
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os seguintes itens, além dos que o empreendedor julgar necessário: metodologia adotada na 
execução dos trabalhos, levantamentos realizados e resultados obtidos, registros fotográficos, 
listas de presença, atas de reunião, considerações finais e próximas atividades previstas.  

Programa de Priorização de Mão de Obra Local 

O Programa objetiva a viabilização de mecanismos de priorização de contratação de 
trabalhadores locais ao longo do processo de mobilização de colaboradores do empreendedor e 
suas contratadas, durante as fases 1 e 2 do empreendimento, resguardando as devidas 
proporções de cada fase. O aproveitamento dos profissionais locais será feito através da 
facilitação população local às oportunidades de trabalho geradas nas fases de implantação e 
operação do projeto.  

Nos processos de seleção de trabalhadores serão priorizados aqueles residentes na AID do 
empreendimento: regionais administrativas Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte, Nova Lima e 
Sabará, com foco nas comunidades mais vulneráveis (Conjunto Taquaril, Paciência e Mina 
D’água). Nestes locais serão divulgadas as informações de oportunidades de trabalho de forma 

antecipada, através da interface com o Programa de Comunicação Social e Informação 
Socioambiental. A obrigatoriedade de priorização de mão de obra da AID será estendida para as 
empresas contratadas.  

Para execução do Programa, poderá ser estabelecido convênio com agências de recrutamento 
e apoio ao trabalhador, como o SINE, além da equipe técnica de recursos humanos do 
empreendedor. O percentual mínimo das vagas a serem preenchidas pela população local é de 
60%. Dentre as medidas de acompanhamento e monitoramento, se inclui a elaboração de 
relatórios semestrais nas fases de pré-implantação e implantação, passando a serem anuais 
durante os dois primeiros anos de operação.  

Programa de Dinamização da Economia Local 

Considerando a alta magnitude dos impactos como fechamento de postos de trabalho, 
diminuição dos níveis de emprego e renda, alteração da arrecadação municipal em Nova Lima, 
desmobilização de mão de obra, dentre outros, previstos para a etapa de fechamento do 
empreendimento, foi solicitado, via informação complementar, a apresentação do escopo de um 
programa de dinamização da economia local. 

O programa apresentado é parte integrante do Plano de Fechamento da Unidade (PAFEM), e 
está pautado na ideia da criação de mecanismos que garantam a formulação e implementação 
de um modelo de desenvolvimento local a longo prazo, visando fomentar alternativas de trabalho 
e renda através de parcerias institucionais em cada localidade, com a participação da sociedade 
civil. 

O Programa pretende identificar as cadeias produtivas locais e oportunidades de atividades e 
negócios que possam contribuir para a diversificação econômica dos municípios sob influência 
do Complexo Minerário (com foco nos territórios de maior vulnerabilidade social), embasado nos 
estudos socioeconômicos, levantamentos das expectativas dos stakeholders e potencialidades 
locais identificadas.  
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Dentre os objetivos apontados, busca-se a diminuição da dependência econômica dos 
municípios da AID em relação às atividades minerárias, o estímulo de novos negócios baseados 
nas potencialidades locais e já estabelecidas, além de formação de cadeias produtivas 
alternativas. As ações a serem adotadas deverão estar alinhadas com as iniciativas e políticas 
de desenvolvimento de âmbito local e estadual, a exemplo da ação denominada Zona Limpa de 
Desenvolvimento, proposta para o município de Nova Lima. Em Sabará, e no bairro Conjunto 
Taquaril em Belo Horizonte, as ações do Programa de Diversificação da Economia Local poderão 
ser alicerçadas e trabalhadas junto às associações comunitárias locais, além da fundação 
educacional e agência de desenvolvimento econômico do município de Sabará. 

7.4.4 Programas específicos 

Plano de Recuperação de Áreas degradadas 

O PRAD foi apresentado como um anexo do PCA, sendo relativo somente à Fase 1. Quando 
houver o licenciamento da etapa de instalação da Fase 2, deverá ser apresentado um novo 
PRAD para as demais estruturas. 

As atividades constantes serão executadas, portanto, considerando o preenchimento da Cava 
Norte da Fase 1 com material estéril e rejeito gerados na Fase 2. Possui os seguintes objetivos: 

• Estabilidade dos terrenos íngremes em longo prazo, para evitar a ocorrência de 
processos erosivos; 

• Resgate de germoplasma nativo de populações locais e produção de propágulos para a 
restauração definitiva de terrenos planos e levemente íngremes; 

• Reconformação da paisagem natural na área da Cava Norte, após seu preenchimento 
com estéril e rejeito.  

O modelo de recuperação visa a reconstrução de ambientes estáveis após o 
descomissionamento da atividade minerária. Há, no entanto, diversos caminhos possíveis para 
a recuperação ambiental, conforme os fatores internos e externos.  

A implantação da recuperação contará com as seguintes etapas: 

• Reconformação da Paisagem natural da Cava Norte 

• Remoção e estocagem do topsoil das áreas intervindas para incorporação ao ambiente 
• Resgate do germoplasma e reintrodução dos bancos para revegetação das áreas. As 

técnicas deverão ser específicas para cada ambiente – florestal, savânico ou campestre 

Monitoramento da recuperação por pelo menos 5 anos 

Plano de Fechamento de Mina 

O Plano de Fechamento de Mina foi apresentado resumidamente no PCA. Trata do 
descomissionamento da mina e da recuperação das áreas afetadas, visando minimizar o passivo 
ambiental gerado nas etapas de instalação e operação. O Plano de Fechamento deve ser visto 
como um planejamento estratégico e de longo prazo, que deve visar as oportunidades para a 
etapa de pós fechamento da área, em termos ambientais e socioeconômicos.  
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O princípio norteador do Plano é garantir a estabilidade física, química e biológica em cada área 
operacional, de acordo com o uso que for selecionado, reduzindo as possíveis erosões e 
movimentos de massa.  

O Plano não conta ainda com a seleção do uso futuro, mas somente os parâmetros de escolha, 
incluindo a localização das áreas operacionais, a existência de planos diretores e zoneamentos, 
a proximidade com Unidades de Conservação. Até o momento, o plano consiste na 
reconformação e preparação dos terrenos impactados e na revegetação com espécies nativas, 
conforme o PRAD, de forma a possibilitar a integração das áreas reabilitadas àquelas que 
compõem as UCs na vizinhança.  

Reforçamos que, por força da Deliberação Normativa Copam nº 220, de 21 de março de 2018, 
que estabelece diretrizes e procedimentos para a paralisação temporária da atividade minerária 
e o fechamento de mina, o PAFEM deve ser apresentado 2 anos antes do fechamento, junto à 
FEAM, para análise e aprovação.  

Plano de Compensação Ambiental 

O Plano de Compensação Ambiental trata das compensações já mencionadas neste parecer 
único. Incidem neste projeto as seguintes compensações legais: 

• Compensação Ambiental prevista na Lei do SNUC 
• Compensação Ambiental de empreendimento minerário 

• Compensação Ambiental por intervenção no bioma Mata Atlântica 

• Compensação por intervenção em APP 
• Compensação por supressão de espécies ameaçadas 

• Compensação espeleológica 

8. Dos órgãos intervenientes  

Em relação as manifestações de órgãos intervenientes, o art. 27 da Lei Estadual nº 21.972/2016, 
dispõe o seguinte:   

 “ Art. 27º - Caso o empreendimento represente impacto social em terra indígena, em terra 
quilombola, em bem cultural acautelado, em zona de proteção de aeródromo, em área de 
proteção ambiental municipal e em área onde ocorra a necessidade de remoção de população 
atingida, dentre outros, o empreendedor deverá instruir o processo de licenciamento com as 
informações e documentos necessários à avaliação das intervenções pelos órgãos ou entidades 
públicas federais, estaduais e municipais detentores das respectivas atribuições e competências 
para análise.”  

8.1 Unidades de Conservação municipais 

Para a Unidade de Conservação Municipal de Nova Lima, foi solicitada autorização em 18 de 
setembro de 2020, por meio do Oficio SUPPRI 174;2020. O empreendedor encaminhou em 11 
de janeiro de 2021, a manifestação de anuência do Parque Municipal Rego dos Carrapatos, de 
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Nova Lima, dizendo que o empreendimento se encontra fora da zona de amortecimento da UC 
e, portanto, não há necessidade de manifestação. Este documento foi apensado ao SLA. 

8.2 Unidades de Conservação estaduais 

Para as Unidades de Conservação Estaduais, regidas pelo Decreto Estadual 47.941 de 2020, 
por meio do SEI 1370.01.0047130/2020-15, foi solicitada consulta se haveria necessidade de 
alteração do termo de referência constante no Decreto N. 47.941 de 07 de maio de 2020. Por 
meio do documento 21043635, obteve-se a resposta de que o termo de referência seria 
suficiente. O empreendedor encaminhou estudos relativos as Unidades de Conservação em 13 
de janeiro de 2021, e o pedido foi encaminhado para o Instituto Estadual de Florestas em 20 de 
janeiro de 2021. A autorização das Unidades de Conservação estaduais Paque Estadual Serra 
do Rola Moça, Parque Estadual da Baleia e APA Sul RMBH foi dada em 21/02/2022 por meio do 
SEI 42561948.  

8.3 Anuência do órgão licenciador federal para intervenção no bioma Mata Atlântica 
O Decreto Federal n° 6.660/2008, que regulamenta os dispositivos da Lei Federal nº 
11.428/2006, exige anuência do órgão federal de meio ambiente para supressão de vegetação 
no Bioma Mata Atlântica nos seguintes termos: 

Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da Lei 
n° 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o § 10 do referido 
artigo, somente quando a supressão de vegetação primária ou secundária em estágio 
médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir estabelecidos: 

| - Cinquenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou 

ll - três Hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada 
em área urbana ou região metropolitana. 

A área intervinda será superior a 50 (cinquenta) hectares, por essa razão, submeteu-se ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a solicitação 
de anuência prévia com base na Instrução Normativa nº 09/2019, por meio do processo SEI 
02015.003698/2020-33 em 23/11/2020). Em 23 de abril de 2021, foram solicitadas informações 
do Ibama para complementação do pedido, que foram encaminhadas ao empreendedor por meio 
do Ofício SUPPRI 91 de 2021 (28489221, SEI 1370.01.0021546/2019-49). Ocorre que a 
mencionada anuência não será necessária no presente processo, conforme explicado a seguir 
e no controle processual. 

Importante esclarecer que em 21/10/2021 a SEMAD recebeu Ofício nº 278/2021/SUPES-MG, 
assinado pelo Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, Sr. Ênio Marcus Brandão Fonseca, 
cientificando do PARECER JURÍDICO da PFE IBAMA, nº 00046/2021/CONEP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU, bem como de sua aprovação feita pelo Despacho de Aprovação nº 
00649/2021/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (Processo nº 02027.002502/2020-54. SEI nº 
11126757). 
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O referido parecer trata da hipótese de supressão de vegetação de Mata Atlântica para atividade 
minerária prevista no art. 32 da Lei Federal nº 11.428/2006 e da exigibilidade de anuência prévia 
prevista no art. 19 do Decreto Federal nº 6.660/2008. Sustenta que da interpretação sistemática 
do regime jurídico aplicável ao bioma Mata Atlântica, quando se tratar de atividade minerária 
deve ser aplicado o art. 32 da Lei Federal, que estabelece regras próprias, afastando a aplicação 
do regime geral previsto no art. 14.  

Dessa forma, a Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA se manifesta no sentido de 
que “a anuência prévia do IBAMA, regulamentada no art.19 do Decreto nº 6.660/2008, não se 

aplica à atividade minerária prevista no art.32 da Lei nº 11.428/2006, uma vez que esta não foi 
classificada como de utilidade pública ou de interesse social pela Lei” (Parecer 00046/2021). 

Considerando que a SEMAD foi devidamente cientificada da decisão do órgão federal, a 
anuência não será necessária no presente processo. 

9. Controle Processual 

9.1. Introdução 

O controle processual no processo de licenciamento ambiental constitui importante instrumento 
para viabilizar a Política Nacional do Meio Ambiente em estrita observância às normas federais 
e estaduais de proteção ao meio ambiente, visando assegurar a efetiva preservação e 
recuperação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico em consonância com o 
desenvolvimento socioeconômico, nos termos da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.  

9.2. Síntese do processo 

Trata-se de processo administrativo de licenciamento ambiental para análise da viabilidade e 
implantação do Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, formalizado pelo 
empreendedor Taquaril Mineração S.A., em 20 de janeiro de 2020, no SLA nº 218/2020, visando 
a obtenção de Licença Ambiental Concomitante LAC2 (LP + LI) para as atividades descritas 
neste parecer único. 

9.3. Competência para análise do processo 

Em reunião do Grupo de Desenvolvimento Econômico (GDE) ocorrida em 13/06/2017, deliberou-
se a prioridade da análise do presente processo de licenciamento ambiental, determinando sua 
remessa à Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI, considerando-se o disposto nos 
artigos 24 e 25 da Lei nº 21.972/2016, nos termos da Deliberação GDE nº 08/2017 (SLA). 

Ressalta-se que consta na referida Deliberação a decisão de que todos os processos 
decorrentes do inicial, correspondentes às fases subsequentes, devem ser considerados 
também prioritários, cabendo à SUPPRI analisar estes processos. 

9.4. Competência para decisão do processo  
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Verifica-se que o empreendimento é de grande porte e grande potencial poluidor/degradador e, 
classificado como de classe 6, com fator locacional 1, conforme classificação constante na DN 
COPAM nº 217/2017. 

Assim, de acordo com o art. 14 da Lei nº 21.972/2016 e o art. 3º do Decreto nº 46.953/2016, 
compete ao COPAM decidir, por meio de suas câmaras técnicas, o presente feito. No caso em 
tela, a decisão cabe à Câmara de Atividades Minerárias - CMI, como dispõe o art. 14, § 1º, I do 
referido Decreto: 

Art. 14 A CIM, a CID, a CAP, a CIF e a CIE têm as seguintes 
competências: 
§ 1º As respectivas áreas de competência para deliberação sobre 
processo de licenciamento ambiental pelas câmaras técnicas 
especializadas são: 
I – Câmara de Atividades Minerárias – CMI: atividades minerárias 
e suas respectivas áreas operacionais, exploração e extração de 
gás natural e petróleo, atividades não minerárias relacionadas à 
sua operação e demais atividades correlatas; 
 

9.5. Documentação apresentada  

Atendendo o disposto no formulário de orientação básica (SLA), o empreendedor apresentou o 
que segue para formalizar e instruir o processo de licenciamento ambiental, incluindo os 
documentos apresentados no sei nº 1370.01.0021546/2019-49, bem como aqueles solicitados 
nas informações complementares: 

• Ata das Assembleias Gerais Extraordinárias: Taquaril Mineração S.A. - realizada em 

15/10/2019; 08/06/2018, 29/05/2017 e 28/05/2007 (id 10646662, id 17988978 e id 10646663) 

• Ata da Assembleia Geral Ordinária: Taquaril Mineração S.A. – realizada em 20/02/2020 (id 

17988976) 

Estatuto Social: Taquaril Mineração S.A. (id 17988978) 

• Ata da Assembleia Geral Extraordinária: Mineração Ana da Cruz S.A – realizada em 

28/05/2007 e 24/08/2012 (id 10647479 e id 10647482) 

• Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária: Cowan Participações S.A. – realizada 

em 20/07/2019 e 30/04/2015 (id 10647485 e id 10647483) 

• Quadro de sócio e administradores (id 10647488) 

• Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral CNPJ – Receita Federal (id 10646660) 

• Estatuto Social: Mineração Ana da Cruz S.A. (id 10647479) 

• Procuração (id 10648058) 

Outorgante: Taquaril Mineração S.A. (representada pelo seu Diretor Presidente Saulo 

Wanderley Filho  

Outorgado: Guilherme Augusto Gonçalves Machado 
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• Documentos pessoais (RG e CPF): Procurador e Diretor Presidente do Empreendimento (sei 

nº 1370.01.001528/2020-48) 

• Estudo referente a critério locacional no entorno de Unidade de Conservação   

• Estudo referente a critério locacional (Reserva da Biosfera)    

• Estudo referente a critério locacional (Cavidades); 

• Levantamento arqueológico interventivo (Etapa 1 – Municípios Sabará, Nova Lima e 

Raposos)   

• Plantas  

• Mapas – Topografia Espeleológica   

• Diagnóstico Bioespeleológico    

• Estudo de cavidades    

• Proposta de compensação espeleológica    

• Área de influência das cavidades próximas à ADA    

• Análise de relevância das cavidades    

• Estudos sobre as espécies do Projeto Taquaril    

• Diagnóstico Geoespeleológico     

• Cadastro Ambiental Rural – CAR (imóvel Fazenda Ana da Cruz – matrícula nº 772 e matrícula 

nº 19.356 – Imóvel registrado em nome de Cowan Participações S.A.)    

• Mapa de potencial espeleológico    

• Estudo de prospecção espeleológica sobre ADA    

• Cadastro Técnico Federal – CTF nº 5591279: Bioespeleo Consultoria Ambiental Ltda.   

• Cadastro Técnico Federal – CTF nº 228745: Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos 

Ltda.    

• Comprovante de protocolo da formalização do processo para obtenção de ato autorizativo 

capaz de regularizar a supressão (SEI nº 1370.01.0021546/2019-49)   

• Comprovante de protocolo da formalização do processo para obtenção de ato autorizativo 

capaz de regularizar a intervenção em recursos hídricos (SEI nº 1370.01.0021542/2019-60, 

SEI nº 1370.01.0021544/2019-06 e SEI nº 1370.01.0021543/2019-33)   

• Plano de Controle Espeleológico das Cavidades    

• Programa de Controle e monitoramento e Relatório Técnico das vibrações nas cavidades    

• Publicação do requerimento de licenciamento ambiental no jornal de grande circulação  

(Jornal Hoje em Dia – 17/12/19 – pag. 12)   

• Declaração de conformidade da Prefeitura de Nova Lima    

• Projeto de Edificações    

• Projeto de Bacias de Contenção de Sedimentos   

• Projeto Elétrico   
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• Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSP  

• Programa de Educação Ambiental – PEA   

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD  (id 30398749) 

• Projeto da Transposição do Córrego da Fazenda   

• Estudo Hidrológico e Hidráulico   

• Projeto de Pilha de Estéril 1 – Fase 1    

• Projeto de Planta de Beneficiamento e Estrutura Administrativa    

• Plano de Controle Ambiental – PCA   

• Declaração do Empreendedor de inexistência de áreas suspeitas de contaminação ou 

contaminadas em função das atividades do empreendimento (assinado pelo Presidente da 

Taquaril, Saulo Wanderley Filho e pelo responsável técnico Leandro Quadros Amorim)   

• Relatório de Impacto Ambiental – RIMA   

• Estudo de Impacto Ambiental – EIA    

• Ofício Cemig MT- 00946/2018 e Ofício AT/CN 01611/2020: Declaração de ciência e não 

oposição da Cemig em relação ao projeto CMST  

• Contrato Particular de Cessão Gratuita de Uso de Água Pública   

• Autorização para perfuração de poço tubular – Processo IGAM nº 59905/2020   

• Deliberação GCPPDES nº 08/17 de 13/06/2017, determinando a análise do processo de 

licenciamento pela Suppri   

• Plano de ação para mitigação e compensação dos impactos sobre espécies da flora 

ameaçadas de extinção associadas a campos rupestres e savanas no Projeto CMST   

• Declaração do empreendedor, através de seu representante legal, informando que o 

empreendimento não causará impactos em terra indígena, terra quilombola, em zona de 

proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental municipal e em área onde ocorra a 

necessidade de remoção de população atingida   

• Parecer Técnico – Desmonte de Rochas com Explosivos   

• Ata da Reunião Extraordinária do CODEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Municipal (realizada em 17/12/2020)    

• Programa de Dinamização da Economia Local   

• Estudo de Tráfego da Nova Ligação Viária CMST à MGT-262    

• Detalhamento das Estruturas de Controle do Posto de Abastecimento    

• Processamento de Filtragem dos Rejeitos – Projeto CMST   

• Projeto do Sistema de Tratamento do Efluentes Sanitários Fases 1 e 2   

• Estudos Ambientais CMST – Campanha Complementar de Fauna   

• Memorial descritivo (alimentação elétrica – CMST Fase 1 e Fase 2)   

• Fluxograma operação (Fase 1 e Fase 2)    
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• Certidão de Registro de Imóvel de Inteiro Teor do imóvel denominado Fazenda Ana da Cruz, 

matrícula nº 19.356, Município de Nova Lima/MG – Propriedade: Cowan Participações S.A.   

• Certidão de Registro de Imóvel de Inteiro Teor do imóvel denominado Fazenda Ana da Cruz, 

matrícula nº 772,  Município de Nova Lima/MG – Propriedade: Cowan Participações S.A.   

• Projeto Executivo – Programa de resgate e reintrodução da Flora   

• Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF   

• Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA 

• Autorização de manejo de fauna   

• Nota Técnica – Subestação Taquaril e Linhas Adjacentes   

• Indicação de sítio eletrônico onde está disponibilizado o EIA/RIMA   

• Relatório Técnico Suppri nº 13/2019 (direcionando a modalidade de licenciamento de LAT 

para LAC2)   

• Cadastro Técnico Federal – CTF (Taquaril Mineração S.A.)   

• Quadro de Sócios e Administradores da Cowan Participações S.A. (Presidente: Saulo 

Wanderley; Diretor: Juarez Mariano Machado; Diretor: Fábio Brasileiro Assunção)    

• Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cowan Participações S.A. (realizada em 

20/07/2019)  

• Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cowan Participações S.A. (realizada em 30/04/2015)    

• Ata da Assembleia Geral Extraordinária – Mineração Ana da Cruz S.A. (realizada em 

31/12/2005) – alterada a denominação da companhia que passou a denominar Cowan 

Participações S.A. (realizada em 24/08/2012 e 28/05/2007)   

• Estatuto Social Mineração Ana da Cruz S.A. (Construtora Cowan S.A., Preservar 

Participações S.A., WJ Consultoria e Participações Ltda.) 

• Termo de anuência de superficiário para formalização do processo de licenciamento 

ambiental da Taquaril Mineração S.A.  (id 10648186) 

• Ata da Assembleia Geral extraordinária (realizada em 31/12/2003) – Patrimonial Locações 

S.A foi incorporada pela Mineração Ana da Cruz S.A.  

• 23ª Alteração do contrato social da empresa Oxima – Mineração, Agropecuária e 

Empreendimentos Ltda. Foi incorporada pela empresa Patrimonial Locações S.A. (certidão 

do imóvel matrícula nº 772 está em nome de Oxima)   

• Ata da Assembleia Geral Extraordinária (31/12/2005) – Mineração Ana da Cruz S.A.: 

incorporou parcela do patrimônio líquido da Patrimonial Locações S.A.   

• Declaração do empreendedor informando que a PDE 01 (Fase 2) do Projeto CMST não 

representa impacto social em terra indígena, em terra quilombola, em bem cultural 

acautelado, em zona de proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental municipal e 

em área onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida.   

• Requerimento para intervenção ambiental e retificação (id 9971386 e id 10107958) 
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• Roteiro de acesso ao imóvel (id 10648785) 

• Plano de Utilização Pretendida – PUP (id 10651720) 

• Planta Uso e Ocupação do Solo (id 10714814) 

• Planta Planialtimétrica (id 10715095) 

• Projeto Técnico Taquaril Mineração S.A. (id 10718863) 

• Estudos Técnicos de Alternativas Locacionais (id 10719095) 

• Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (id 10720337 e id 10720338) 

• Prova de Titularidade de Direito Mineral (id 10720499) 

• Projeto Executivo de Compensação Florestal - PECF (id 17988897) 

• Ofício nº 2495/2019/DIVAP/IPHAN-MG (id 28907601) 

• OFÍCIO/GAB/IPHAN/MG nº 0203/2016 (id 42771219) 

• Projeto Executivo de Compensação Florestal – Campo Rupestre Ferruginoso (id 29520356) 

• Reavaliação da análise de relevância e da proposta de compensação espeleológica (id 

30066924) 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD (id 30398749) 

 

9.6. Publicidade do requerimento de licença  

Em atendimento ao Princípio da Publicidade e ao previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 
217/017 e Deliberação Normativa Copam nº 225/2018, foram publicados os requerimentos de 
Licença Ambiental Concomitante, bem como a disponibilização do EIA/RIMA, com abertura de 
prazo para solicitação de audiência pública. 

A solicitação da Licença Ambiental Concomitante foi publicada pelo Estado, no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, páginas 11/12, Diário do Executivo, com circulação no dia 21 de janeiro 
de 2020. 

A Publicação também ocorreu em Periódico de grande circulação regional (Jornal “Hoje em Dia”, 

página 12), na data de 17/12/2019. 

9.7. Audiência Pública  

A audiência pública prevista nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos 
com significativo impacto e instruídos por EIA/RIMA constitui importante instrumento 
democrático, porquanto além de legitimar as decisões administrativas, visa também dar 
informações, discutir, dirimir dúvidas e recolher críticas da população acerca do projeto e seus 
impactos. 

Nesse diapasão, audiência pública como instrumento de participação da sociedade durante a 
instrução do processo de licenciamento ambiental fora prevista inicialmente na Resolução 
CONAMA nº 01/1986 e, posteriormente, na Resolução CONAMA nº 237/1997. No âmbito do 
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Estado de Minas Gerais o rito da audiência pública está disciplinado na Deliberação Normativa 
COPAM nº 225/2018.  

A Resolução SEMAD nº 3.018, de 09 de novembro de 2020 estabeleceu, em caráter excepcional 
e temporário, a possibilidade de realização de audiência pública de forma remota, por meio da 
internet, durante o período da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito dos 
processos de licenciamento ambiental, mantendo o regramento previsto na DN COPAM nº 
225/2018. 

Nesse sentido a publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, na data 21/01/2021, 
acerca do requerimento de licença ambiental instruído com EIA/RIMA, formalizado pelo 
empreendedor Taquaril Mineração S.A., através do sistema SLA, processo nº 218/2020, conferiu 
início ao prazo de 45 dias corridos para solicitação de audiência pública pelos interessados, 
conforme art. 3º da Deliberação Normativa COPAM nº 225/2018. Dessa forma, houve solicitação 
formalizada por 05 manifestantes, conforme informações constates no sistema de audiências 
públicas da SEMAD: 

• Empreendedor: Taquaril Mineração S.A., requerimento assinado por Guilherme Augusto 
Machado, solicitação formalizada em 19/02/2020; 

• Prefeitura Municipal de Nova Lima: requerimento assinado pelo prefeito municipal em 
exercício no ano de 2020, Sr. Vitor Penido de Barros, solicitação formalizada em 
02/03/2020;  

• Grupo de 50 ou mais cidadãos: requerimento assinado por Renato Mattarelli Carli, 
solicitação formalizada em 02/03/2020; 

• Grupo de 50 ou mais cidadãos: requerimento assinado por Mauro Adolfo Nicolato, 
solicitação formalizada em 04/03/2020; 

• Entidade civil sem fins lucrativos - Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas: requerimento 
assinado pelo Presidente do Instituto, Sr. José de Castro Procópio, solicitação 
formalizada em 05/03/2020; 

Cumpre esclarecer que os requerimentos indicados acima foram devidamente formalizados 
pelos seus respectivos legitimados, sendo que os protocolos foram realizados tempestivamente, 
atendendo todos os requisitos normativos, nos termos do art. 4º da Deliberação Normativa 
COPAM nº 225/2018. 

No intuito de conferir ampla publicidade e garantir maior participação popular, o órgão ambiental 
licenciador publicou edital de convocação da audiência pública (sei nº 1370.01.0010695/2021-
80 / id 36261631), no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, data 06 de outubro de 2021, 
página 08, Diário do executivo, informando a data, horário, o link de transmissão virtual, os pontos 
de participação presencial nos municípios diretamente afetados pelo empreendimento (Nova 
Lima, Sabará e Belo Horizonte), bem como informações acerca dos locais de disponibilidade do 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, atendendo integralmente ao disposto na DN COPAM nº 
225/2018 e na Resolução SEMAD nº 3.018/2020. 
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Assim, o empreendedor apresentou o Plano de Divulgação da Audiência Pública remota com 03 
pontos de acesso presencial à transmissão via plataforma You Tube, prevendo a divulgação por 
meio de publicação em jornais estaduais e municipais/regionais, rádio, faixas, flyers e cartazes, 
carros de som, banner home page (convite) e convite eletrônico, bem como a divulgação da 
audiência pública em sítios eletrônicos e redes socias, demonstrando o cumprimento integral do 
disposto na DN nº 225/2018, conforme documento constante no sei nº 1370.01.0010695/2021-
80 (id 36171193). 

A audiência pública foi realizada na data 28/10/2021, tendo sido disponibilizados 03 pontos de 
acesso presencial à transmissão, localizados nos Municípios diretamente afetados pela 
instalação do Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril (Nova Lima, Sabará e Belo 
Horizonte), viabilizando a participação dos interessados de forma ampla e efetiva, com rigorosa 
observância aos protocolos e medidas de prevenção à COVID-19 e cumprindo a determinação 
judicial exarada em sede do recurso de agravo de instrumento nº 1.0000.21.081890-2/02. 

Frisa-se que o empreendedor protocolou tempestivamente junto ao órgão licenciador cópia da 
mídia eletrônica contendo a gravação da audiência pública, a lista de presença, bem como o 
relatório síntese e o áudio, como os registros de realização do evento, conforme determina o art. 
15 §3º e art. 16, ambos da Deliberação Normativa Copam n° 225/2108 (sei nº 
1370.01.0010695/2021-80 / id 38067136 – id 38067137). 

Ressalta-se que os questionamentos realizados durante à realização da audiência pública, que 
ultrapassaram o limite de 36 (trinta e seis) inscrições, assim como aqueles realizados via e-mail 
ou protocolados, no prazo de 05 dias úteis contados da data do evento, foram devidamente 
respondidos pelo empreendedor e disponibilizadas as respostas aos interessados, conforme 
abordado no presente parecer. 

9.8. Declaração de Conformidade Municipal 

A Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 10, § 1º c/c art. 18, caput e §§1º, 2º e 3º do Decreto 
Estadual 47.383/2018, estabelecem que: 

Art. 18 – O processo de licenciamento ambiental deverá ser 

obrigatoriamente instruído com a certidão emitida pelos municípios 

abrangidos pela Área Diretamente Afetada – ADA – do 

empreendimento, cujo teor versará sobre a conformidade do local 

de implantação e operação da atividade com a legislação municipal 

aplicável ao uso e ocupação do solo. 

§ 1º – A certidão de que trata o caput deverá ser apresentada 

durante o trâmite do processo administrativo e antes da elaboração 

do parecer único, sob pena de arquivamento do processo. 

§ 2º – Quanto à forma, respeitadas as demais exigências legais, as 

certidões emitidas pelos municípios devem conter: 

I – identificação do órgão emissor e do setor responsável; 
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II – identificação funcional do servidor que a assina; 

III – descrição de todas as atividades desenvolvidas no 

empreendimento. (Redação dada pelo Decreto nº 47.837, de 09 de 

janeiro de 2020) 

§ 3º – Atendido o requisito de apresentação da certidão municipal, 

a obrigação restará cumprida, sendo desnecessário reiterar sua 

apresentação nas demais fases do processo de licenciamento 

ambiental, quando esse não ocorrer em fase única, bem como na 

renovação, ressalvados os casos de alteração ou ampliação do 

projeto que não tenham sido previamente analisados pelo 

município. 
 

Percebe-se da análise dos estudos apresentados e das informações prestadas pelo 
empreendedor que a ADA do Projeto CMST está localizada integralmente no município de Nova 
Lima/MG.  

O empreendedor apresentou a declaração nº 005/2022, datada de 15/02/2022 e assinada pelo 
prefeito municipal em exercício, Sr. João Marcelo Dieguez Pereira, e pelo secretário municipal, 
Sr. Gabriel Oliveira Coutinho S. Soares, informando que o empreendimento está de acordo com 
as leis e regulamentos administrativos do município, atendendo, assim, a determinação do artigo 
10, §1º da Resolução do CONAMA 237/1997, bem como o art. 18, do Decreto Estadual nº 
47.383/18. 

9.9. Do Programa de Educação Ambiental – PEA 

O Programa de Educação Ambiental é exigível nos processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos listados na DN COPAM 217/2017 e considerados como causadores de 
significativo impacto ambiental e/ou passíveis de apresentação de Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA, nos termos da DN COPAM 214/2017. 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e determina em seu art. 3º que todos tem direito à educação ambiental 
incumbindo ao Poder Público, às instituições educativas, aos órgãos integrantes do Sisnama, às 
empresas e à sociedade como um todo promover a educação ambiental de maneira integrada 
em prol da melhoria do meio ambiente. 

Verifica-se que o empreendimento ora sob análise está integralmente inserido no Município de 
Nova Lima, sendo considerado de significativo impacto ambiental, motivo pelo qual o 
empreendedor instruiu o processo com a apresentação de EIA/RIMA.  

Dessa forma consta no Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSP apresentado pelo 
empreendedor, que foram realizadas reuniões devolutivas (público externo) nas comunidades 
no entorno da Área de Influência Direta – AID do Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=DEC&num=47837&comp=&ano=2020&texto=original
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=DEC&num=47837&comp=&ano=2020&texto=original
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- CMST, abrangendo os Municípios de Nova Lima/MG (Comunidade Mina D’Água), Sabará/MG 

(Comunidades de Paciência e Triângulo) e Belo Horizonte/MG (Comunidade de Taquaril).  

Cumpre esclarecer que o Diagnóstico Socioambiental Participativo – DSP constitui importante 
instrumento de implementação da educação ambiental, viabilizando a participação dos grupos 
sociais impactados pelo empreendimento, bem como identificando as potencialidades, 
problemas locais e impactos socioambientais associados ao empreendimento. 

Assim o Programa de Educação Ambiental – PEA apresentado pelo empreendedor baseou-se 
nas informações obtidas pelo Diagnóstico Socioambiental Participativo, tendo sido realizadas 
reuniões por incursões presenciais nas comunidades da AID, visando obter o levantamento da 
percepção socioambiental dos participantes e identificar os possíveis problemas ambientais 
enfrentados pelas comunidades nos Municípios de Nova Lima/MG, Belo Horizonte/MG e 
Sabará/MG. 

Destarte, o PEA apresentado no âmbito de Projeto CMST buscou a integração e conscientização 
da população no entorno da AID acerca das medidas de controle ambiental relacionadas ao 
empreendimento, promovendo a educação ambiental e participativa, nos termos definidos pela 
DN COPAM nº 214/2017. 

Importante mencionar que o empreendedor apresentou o Programa de Dinamização da 
Economia Local prevendo diretrizes e mecanismos que garantam a formulação e implantação 
de um modelo de desenvolvimento local sustentável de longo prazo, abarcando inclusive o 
período de fechamento da mina, bem como fomentando alternativas de trabalho e renda em 
conjunto com parcerias institucionais de cada localidade afetada diretamente pela implantação 
do Projeto CMST. 

Ressalta-se que foi apresentado ainda ao Programa de Priorização de Mão de Obra Local 
primando pelo aproveitamento dos profissionais locais da área de influência direta do 
empreendimento e prevendo os quantitativos de mão de obra para as fases de implantação e 
operação do Projeto CMST. 

Por fim, o programa de educação ambiental – PEA apresentado pelo empreendedor atende os 
requisitos previstos na Deliberação Normativa COPAM nº 214, de 26 de abril de 2017 e Instrução 
de Serviço do SISEMA nº 04/2018, tendo sido considerado satisfatório pela equipe 
multidisciplinar do órgão licenciador. 

9.10. Manifestação dos órgãos intervenientes  

Em relação às manifestações de órgãos intervenientes, o art. 27 da Lei Estadual nº 21.972/2016, 
dispõe o seguinte:  

Art. 27º - Caso o empreendimento represente impacto social em terra 
indígena, em terra quilombola, em bem cultural acautelado, em zona de 
proteção de aeródromo, em área de proteção ambiental municipal e em 
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área onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida, 
dentre outros, o empreendedor deverá instruir o processo de 
licenciamento com as informações e documentos necessários à 
avaliação das intervenções pelos órgãos ou entidades públicas federais, 
estaduais e municipais detentores das respectivas atribuições e 
competências para análise.  

Cumpre mencionar que o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
(IEPHA) emitiu declaração de anuência, através do OF.GAB.PR. Nº 160/2018, referente à licença 
prévia do Projeto CMST (LP – Fase 1 e Fase 2) inicialmente proposto pelo empreendedor junto 
ao órgão licenciador, informando que o empreendimento não se encontra em área de proteção 
estadual, bem como não possui diretrizes e proteção específica para o referido local, nas 
proximidades da Serra do Curral entre os limites dos Municípios de Nova Lima e Sabará (Sei nº 
1370.01.0021546/2019-49 / id 42771214). 

Importante esclarecer que o IEPHA condicionou no mencionado documento a apresentação pelo 
empreendedor do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD para a emissão da 
anuência para a próxima fase, qual seja, licença de instalação (LI – Fase 1) do Projeto CMST. 

Dessa forma, o empreendedor apresentou ao IEPHA o PRAD referente à LI da fase 01 do projeto 
CMST, tendo sido emitida por este Instituto a respectiva anuência condicionada para a Licença 
de Instalação (LI – Fase 1) do Projeto CMST, conforme consta no OF.GAB.PR. Nº 1403/2018, 
manifestando-se pelo prosseguimento do processo de licenciamento ambiental em razão de não 
haver diretrizes e proteção específica para referido local, nas proximidades da Serra do Curral 
entre os limites dos Municípios de Nova Lima e Sabará (Sei nº 1370.01.0021546/2019-49 / id 
42771216). 

Ressalta-se que, nos termos da Deliberação Normativa CONEP nº 007/2014 de 15 de dezembro 
de 2014, embora não seja exigido a apresentação de nova consulta com a reapresentação dos 
estudos na hipótese de alteração do projeto com considerável redução da ADA, bem como das 
atividades a serem licenciadas, acarretando, por consequência, diminuição nos impactos 
relacionados à instalação do empreendimento, conforme se depreende da análise do Projeto em 
tela, o órgão licenciador, por mera liberalidade, oficiou o Presidente do IEPHA para, querendo, 
manifestar de forma complementar acerca das adequações do Projeto CMST formalizado no 
SLA nº 218/2020, através do Ofício SEMAD/SUPPRI/DAT nº 17/2022 (sei nº 
1370.01.0002583/2022-75 / id 41036322). 

Em relação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o empreendedor 
obteve anuência para a Licença Prévia (Fase 1 e Fase 2) do Projeto CMST, através dos ofícios 
OFÍCIO/GAB/IPHAN/MG nº 0203/2016 e Ofício nº 2495/2019/DIVAP/IPHAN-MG, expedido no 
âmbito dos processos administrativos nº 01514.1850/2013-92 e nº 1514.002773/2018-31, em 
que o Instituto se manifestou favoravelmente pelo prosseguimento do processo de licenciamento 
ambiental e requereu a apresentação do projeto de prospecção arqueológica para obtenção de 
anuência para a licença de instalação do empreendimento (Sei nº 1370.01.0021546/2019-49 / id 
42771219 e id 28907601) 



Num. 9543045168 - Pág. 201Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:29
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172932600009539136937
Número do documento: 22070600172932600009539136937

 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência de Projetos Prioritários 

 
218/2020 

Data 14/03/2022 
Pág. 199 de 234 

 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143. Bairro Serra Verde 
Edifício Minas, 2º andar, 31630-901 - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3916-9293 

 

No que tange a anuência para a licença de instalação (LI) da Fase1 do CMST, esta foi concedida 
pelo IPHAN por meio do OFÍCIO/GAB/IPHAN/MG nº 369/2018 o IPHAN, no âmbito do processo 
administrativo nº 01514.004478/2013-12 sendo que, posteriormente, no ofício nº 
1447/2018/DIVAP IPHAN-MG/IPHAN-MG-IPHAN o Instituto considerou que as adaptações da 
Fase 1 do Projeto CMST estavam adequadas aos parâmetros e limites da Portaria nº 473/2018, 
que definiu a área de entorno do tombamento da Serra do Curral (Sei nº 1370.01.0021546/2019-
49 / id 42771221 e id 42771222). 

Destarte, embora as adequações ao Projeto CMST implique em considerável redução da ADA, 
bem como das atividades a serem licenciadas e consequente diminuição dos impactos atrelados 
à instalação do empreendimento, o órgão licenciador, por mera liberalidade, oficiou a 
Superintendente do IPHAN para, querendo, manifestar de forma complementar acerca das 
adequações do Projeto CMST formalizado no SLA nº 218/2020, através do Ofício 
SEMAD/SUPPRI/DAT nº 14/2022 (sei nº 1370.01.0002501/2022-58 / id 41018606). 

O empreendedor apresentou declaração, através de seu representante legal, em sede de 
informações complementares, informando que o empreendimento não causará impactos em 
terra indígena, terra quilombola, em zona de proteção de aeródromo, em área de proteção 
ambiental municipal e em área onde ocorra a necessidade de remoção de população atingida 
(SLA nº 218/2020 – id 31719). 

Assim, conforme previsto no art. 27, da Lei Estadual nº 21.972/2016 c/c art. 26, do Decreto 
Estadual nº 47.383/2018 cabe ao empreendedor instruir o processo de licenciamento ambiental 
com os documentos, estudos e informações necessários para análise e avaliação do órgão 
licenciador. 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) estabelece que 
constitui direito da pessoa natural e jurídica a presunção de boa-fé nos atos praticados no 
exercício da atividade econômica, conforme se observa a seguir: 

Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais 
para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição 

Federal: 

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício 
da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretaç ão 
do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão 
resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se 
houver expressa disposição legal em contrário; 

Frisa-se que se trata de presunção relativa (“juris tantum”) de veracidade, podendo ser elidida 
por outros elementos constantes no processo de licenciamento ambiental, tais como o acesso e 
obtenção de informações acerca do patrimônio cultural disponível na plataforma IDE-SISEMA 
pela equipe multidisciplinar do órgão licenciador. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170p
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Corroborando com esse entendimento, foi elaborada a Nota Jurídica nº ASJUR.SEMAD nº 
113/2020 e, posteriormente, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais apresentou a 
Promoção (18687149/2020/CJ/AGE-AGE), ratificando o posicionamento exarado na referida 
nota e indicando a obrigatoriedade da sua observância no âmbito da SEMAD. 

9.11. Trilhas Tombadas – Decreto Municipal de Nova Lima nº 6.773/2016 

Insta salientar que o Decreto Municipal de Nova Lima nº 6.773, de 18 de fevereiro de 2016 criou 
o Projeto Trilhas e determinou o tombamento provisório dos caminhos e trilhas existentes no 
município de Nova Lima que possuem uso tradicional para o ciclismo e atividades de ecoturismo. 

Todavia, em que pese existir o tombamento provisório das referidas trilhas, cumpre esclarecer 
que o Decreto Municipal nº 6.773/2016 prevê, em seu art. 3º, a possibilidade de alteração no 
traçado dessas trilhas, desde que aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental (CODEMA) e pelo Conselho Municipal de Turismo (CONTUR), conforme se observa 
a seguir: 

Art. 3º - Quaisquer intervenções físicas a serem realizadas nos 
imóveis que afetem o traçado, rumo e piso das trilhas e caminhos, 
bem como qualquer atividade ou empreendimento que possam 
impactar o uso tradicional por ciclistas e caminhantes, só poderão 
ser licenciados ou autorizados caso seja concedida anuência pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) e 
também pelo Conselho Municipal de Turismo (CONTUR).  

Ressalta-se, contudo, que somente na Licença de Instalação da Fase 2 do Projeto CMST (LI – 
FASE 2), que não constitui objeto do presente parecer, haverá necessidade de alteração de 
alguns trechos ao longo das trilhas tombadas pelo referido Decreto Municipal de Nova Lima na 
propriedade Fazenda Ana da Cruz. 

Assim, de forma preventiva e no intuito de viabilizar a instalação futura da Fase 2 do Projeto 
CMST, o empreendedor participou da reunião extraordinária do CODEMA, realizada em 
17/12/2020, em que apresentou proposta de alteração das trilhas tombadas pelo Decreto 
Municipal nº 6.773/2016, não tendo havido oposição dos membros do mencionado conselho, 
conforme descrito na ata da referida reunião protocolada no processo SLA nº 218/2020. 

Diante disso o empreendedor formalizou perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 
Município de Nova Lima o processo administrativo nº 2329/2022-1, tendo instruído o mesmo com 
o projeto de alteração da trilha tombada e a proposta de novo traçado. Desse modo, referido 
processo foi incluído na pauta de reunião do CODEMA, realizada recentemente na data 
17/02/2022, cuja alteração no traçado proposto foi deliberada e aprovada, por ampla maioria, 
dos conselheiros do CODEMA, sendo o processo, posteriormente, encaminhado para 
apreciação e deliberação do CONTUR, ainda em trâmite, conforme procedimento previsto no art. 
3º, do Decreto Municipal nº 6.773/2016. 
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Ademais, cumpre esclarecer ainda que o empreendedor obteve a declaração de conformidade 
municipal, expedida pelo Prefeito Municipal de Nova Lima, informando que o empreendimento 
(Projeto CMST) está de acordo com as leis e regulamentos administrativos municipais, 
preenchendo os requisitos legais para o deferimento da licença ambiental em tela. 

9.12. Intervenção e Compensação Ambiental 

Os estudos apresentados demonstram que para a instalação do Projeto CMST será necessário 
a supressão de vegetação, devendo ser observadas as determinações constantes no Decreto 
Estadual nº 47.749/2019. Dessa forma, o empreendedor apresentou requerimento para 
Intervenção ambiental no processo sei nº 1370.01.0021546/2019-49.  

Foi solicitada autorização para intervenção na Fazenda Ana da Cruz (matrículas nº 772 e 19.356) 
para 37,09 ha de supressão de cobertura vegetal nativa com ou sem destoca para uso alternativo 
de solo, bem como 5,60 ha de intervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em APP 
e 0,09 ha de intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em APP, conforme 
demonstrado no presente parecer. 

O requerimento apresentado prevê supressão de vegetação nativa, condicionada à autorização 
do órgão ambiental, exigindo, de acordo com o art. 6º da Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, 
o cadastro no Sinaflor (Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais), criado 
em atendimento ao disposto nos arts. 35 e 36 da Lei 12.651/2012 e que passou a ser adotado 
no estado de Minas Gerais a partir de 02 de maio de 2018. 

Havendo supressão de vegetação nativa, são devidas a taxa florestal e a taxa de reposição 
florestal, conforme determinam a Lei 4.747/1968, os artigos 70, § 2º e 78 da Lei 20.922/2013 e 
o Decreto 47.580/2018, cujos pagamentos devem ser comprovados pelo empreendedor para a 
emissão da licença. 

O deferimento do pedido de intervenção ambiental exige, conforme previsto no artigo 40 e 
seguintes do Decreto Estadual 47.749/2019, a adoção de medidas compensatórias, relativas aos 
tipos de intervenção pretendidas, cumulativas entre si, que no caso dos autos são compostas 
pelas propostas a seguir: 

a) Compensação de Mata Atlântica 

Imperioso esclarecer que, a priori, conforme diagnóstico apresentado pelo empreendedor, 
apenas 39,47ha seria passível de compensação por intervenção no Bioma Mata Atlântica. Assim, 
foi apresentada proposta de compensação mediante doação ao Poder Público de área no interior 
de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada 
na mesma bacia hidrográfica, no mesmo Estado do empreendimento, nos termos dos artigos 17 
e 32 da Lei Federal nº 11.428/2006, os artigos 26, II do Decreto Federal 6.660/2008, bem como 
os artigos 48 e 49 do Decreto Estadual nº 47.749. 
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Dessa forma, o Parecer foi pautado na 48ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Proteção 
à Biodiversidade, na data 23/09/2020, tendo sido aprovado na 49ª Reunião Ordinária realizada 
na data 28/10/2020. 

Contudo o empreendedor, diante da manifestação apresentada pelo IBAMA, apresentou 
proposta complementar de compensação para incluir a área de 1,8ha de campo rupestre em 
estágio inicial, propondo destinar área para conservação, com as mesmas características 
ecológicas e localizada na mesma propriedade Fazenda Ana da Cruz, nos termos do art. 49, do 
Decreto Estadual nº 47.749/2019. 

b) Compensação por intervenção em APP  

O empreendimento irá intervir em 5,69ha de Área de Preservação Permanente na Fase 1 de 
instalação do Projeto CMST. Sendo atividade minerária, considerada de utilidade pública, aplica-
se o art. 12 da Lei Estadual 20.922/2013, que permite a autorização da intervenção, mediante 
compensação ambiental, conforme estabelecem o art. 75 e seguintes do Decreto Estadual 
47.749/2019 e o art. 5º da Resolução CONAMA 369/2006. 

O empreendedor apresentou proposta de compensação, com fundamento no inciso I do art. 75 
do Decreto Estadual 47.749/2019, por meio da recuperação de 6,07ha em outro trecho de APP 
por plantio direto e regeneração natural, na mesma propriedade Fazenda Ana da Cruz, sendo, 
por consequência, na mesma sub-bacia do empreendimento e cursos d’água eventualmente 

afetados pela atividade a ser licenciada.  

Atendendo às exigências do art. 76 do referido decreto, foi apresentado Projeto Técnico de 
Reconstituição da Flora – PTRF (id 10720337 e id 10720338), acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART dos profissionais responsáveis pelos estudos, bem como da 
documentação comprobatória da propriedade do imóvel, devendo ser firmado pelo 
empreendedor o respectivo Termo de Compromisso de Compensação Florestal com o órgão 
ambiental. 

c) Compensação por supressão de espécies protegidas por lei e ameaçadas de extinção  

Em relação às espécies ameaçadas de extinção, constantes na Portaria MMA nº 443/2014, o art. 
26 do Decreto 47.749/2019 prevê a possibilidade excepcional de supressão, quando for 
essencial para a viabilidade do empreendimento, desde que a supressão não agrave o risco à 
conservação das espécies e mediante a adoção de medidas compensatórias, definidas em seu 
art. 73. 

Nesse sentido, o empreendedor apresentou plano de ação para mitigação e compensação do 
impacto relativo à supressão de espécies da flora ameaçadas de extinção presentes na ADA do 
projeto CMST, prevendo a realização de pesquisa científica, fomento de informações para 
conservação e restauração em áreas campestres tropicais, bem como ações de conservação, 
monitoramento e recuperação da Cava Norte após o fechamento da fase 2 do Projeto. 
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No que tange às espécies arbóreas foi apresentada proposta de compensação, conforme quadro 
quantitativo constante do presente parecer, tendo a equipe técnica manifestado favoravelmente, 
em razão da proposta atender à intenção global da compensação.  

O Termo de Compromisso de Compensação Florestal referente às espécies ameaçadas de 
extinção e protegidas por lei será condicionante deste parecer.  
 
d) Compensação minerária – Lei 20.922/2013 

A Lei 20.922/2013 prevê em seu art. 75 que os empreendimentos minerários que realizem 
supressão vegetal devem adotar medida compensatória que inclua a regularização fundiária e a 
implantação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, independentemente das demais 
compensações legais.  

No caso em análise, é necessário que o empreendedor firme, junto ao IEF, o Termo de 
Compromisso de Compensação Florestal Minerária- TCCFM, conforme estabelece o art. 2º da 
Portaria IEF nº 27/2017. O termo de compromisso está inserido como condicionante à licença 
ambiental, conforme determina o § 2º do artigo 42 do Decreto Estadual 47.749/2019. 

e) Compensação da Lei 9.985/2000 

A Lei do SNUC (Lei 9.985/2000) determina no seu art. 36 que nos empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, o empreendedor deverá apoiar a implantação e manutenção de 
Unidade de Conservação de Proteção Integral. Segundo o art. 13, XIII do Decreto nº 
46.953/2016, a competência para fixação da compensação ambiental é da CPB - Câmara de 
Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas do COPAM, com assessoramento do IEF – 
Instituto Estadual de Florestas. 

Na hipótese dos autos, o empreendimento se amolda ao previsto na lei do SNUC, sendo 
obrigatória a compensação ambiental, conforme procedimentos fixados na Portaria IEF nº 
55/2012. A referida compensação integra as condicionantes do processo de licenciamento, 
conforme permitido no artigo 42 do Decreto Estadual 47.749/2019. 

Em todos os itens acima elencados, não vislumbramos ilegalidades nas propostas apresentadas 
ou mesmo na forma ou no tempo de apresentação das compensações, nos termos desse 
parecer.  

9.13. Cavidades e áreas prioritárias 

A compensação espeleológica objetiva a proteção e a perpetuação do patrimônio espeleológico 
em função dos impactos negativos irreversíveis ocasionados em cavidades naturais 
subterrâneas classificadas com grau de relevância alto ou médio. 

A prospecção espeleológica apresentada no processo de licenciamento foi realizada em quatro 
campanhas na Área Diretamente Afetada – ADA e seu entorno de 250 metros, constatando-se 
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a presença total de 52 cavidades, tendo sido apresentada as respectivas caracterizações físicas, 
biológicas e antrópicas. 

Nesse sentido, conforme exposto no presente parecer, a classificação de relevância das 
cavidades do projeto CMST, de acordo com os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa 
MMA nº 02/2017, bem como os estudos e diagnósticos de relevância apresentados pelo 
empreendedor, constatou que das 52 cavidades avaliadas, 08 foram classificadas como 
cavidades de média relevância, 09 de alta, 01 de máxima e as demais de baixa relevância. 

Assim, importante destacar que das 52 cavidades encontradas na ADA somente três serão alvo 
de impactos negativos irreversíveis na instalação da Fase 2 do Projeto CMST, sendo as demais 
destinadas à conservação. 

Cumpre esclarecer ainda que restou devidamente abordado no presente parecer as medidas 
mitigadoras e de controle que deverão ser adotadas pelo empreendedor na instalação do projeto 
a ser licenciado, garantindo, assim, condições mínimas para o desenvolvimento da fauna 
cavernícola e o equilíbrio ecológico da região. 

Dessa forma, a proposta de compensação para as três cavidades que serão alvo de 
supressão/geração de impactos negativos irreversíveis na instalação da Fase 2 do Projeto CMST 
foi considerada satisfatória pela equipe técnica responsável pela elaboração do presente 
parecer, contudo, referida proposta somente será deliberada, à luz da legislação vigente, no 
processo referente à licença de Instalação da Fase 2 do Projeto. 

9.14. Comprovação de regularidade do Cadastro Técnico Federal – CTF 
 

Foi apresentado o Comprovante de Regularidade perante o Cadastro Técnico Federal do 
empreendimento, consoante determina a Lei nº. 6.938 de 1981 e Instrução Normativa IBAMA nº 
06 de 15/03/2013, bem como das empresas e dos responsáveis técnicos que elaboraram os 
estudos (SLA nº 218/2020 e Sei nº 1370.01.0039271/2020-69).  

9.15. Reserva Legal  

O empreendimento abrange a propriedade rural, denominada Fazenda Ana da Cruz, matrículas 
nº 19.356 e nº 772, localizada nos Municípios de Nova Lima e Sabará.  

Assim, por localizar-se integralmente em área rural, aplica-se o disposto no art. 12, inciso II, da 
Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) que determina a preservação da Reserva Legal, 
observando-se o percentual mínimo de 20% em relação a área do imóvel.  

Percebe-se da análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR que a área total do imóvel perfaz 
1.226,8573ha, sendo 298,4072ha de reserva legal, atendendo, portanto, o percentual mínimo de 
20% da área total do imóvel, conforme CAR e certidão de imóvel apresentados pelo 
empreendedor no processo de licenciamento ambiental (SLA nº 218/2020 – id 69611). 
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Em que pese constar referidas informações no CAR, verificou-se através dos estudos constantes 
no processo de licenciamento, bem como dos esclarecimentos apresentados pelo empreendedor 
em sede de informações complementares que sobre a reserva legal averbada incide uma parcela 
de 6,08ha a título de área de preservação permanente – APP. Contudo, o quantitativo de reserva 
legal, descontando a área correspondente à APP, ainda assim, é superior ao mínimo legal de 
20% da área total do imóvel, atendendo ao disposto no art. 12, da Lei Federal nº 12.651/2012.  

Nesse sentido, tendo em vista que o quantitativo de Reserva Legal sobre APP não é usado para 
computar o mínimo, não se aplica a vedação da Lei 12.651/2012 e da Lei 20.922/2013, podendo 
ser autorizadas novas supressões em consonância com o Memorando-Circular nº 
2/2021/SEMAD/SURAM. 

9.16. Unidades de Conservação  

Cumpre esclarecer que, no âmbito estadual, o empreendimento Projeto CMST está localizado 
na parte norte da APA SUL RMBH, no entorno imediato do Parque Estadual da Baleia e dentro 
dos limites da zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 

Assim, o órgão responsável pela conservação, recuperação e preservação da biodiversidade do 
Parque Estadual da Baleia emitiu, com base nos estudos apresentados e no parecer conclusivo 
(sei nº 1370.01.0039865/2020-36 / id 42496670), o Termo de Autorização para o licenciamento 
nº PEB 01/2022 (id 42561948) com as devidas medidas mitigadoras e de controle, nos termos 
do art. 36, da Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) e do Decreto Estadual nº 47.941/2020. 

No mesmo sentido, o órgão gestor da Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte – APA SUL RMBH emitiu autorização para continuidade do licenciamento 
ambiental, através do Parecer nº 002/2022 (id 42516262) e Termo de Autorização para 
Licenciamento nº APA SUL 01/2022, prevendo as respectivas medidas mitigadoras e de 
monitoramento constantes no Parecer nº 001/2022 (id 42496670). 

O empreendimento obteve ainda, com base nos estudos apresentados e no parecer conclusivo 
(id 42447204), a autorização do órgão responsável pela administração do Parque Estadual da 
Serra do Rola Moça, por meio do Termo de Autorização para o Licenciamento nº PESRM 
01/2022 (id 42512646) restando consignadas as respectivas condicionantes na Autorização do 
Parque Estadual da Baleia (id 42561948). 

Sob o enfoque das Unidades de Conservação e áreas verdes/parques municipais percebe-se, 
através da análise dos estudos apresentados no processo de licenciamento ambiental, que o 
Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST está localizado integralmente no 
Município de Nova Lima, todavia, a despeito da localização do Projeto CMST, insta salientar que 
o mesmo se encontra a uma distância menor que 3 km de três parques municipais situados na 
cidade de Belo Horizonte, quais sejam: Parque Municipal Fort Lauderdale, Parque Municipal das 
Mangabeiras e Parque Municipal da Serra do Curral. 
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Contudo, cumpre esclarecer que nenhum dos citados parques municipais se enquadram na 
definição legal de Unidades de Conservação prevista na Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC), 
conforme se depreende dos respectivos atos legais de criação indicados abaixo: 

• Parque Municipal Fort Lauderdale: Lei Municipal nº 8.668, de 23 de outubro de 2003 

• Parque Municipal das Mangabeiras: Decreto Municipal nº 1.466, de 24 de outubro de 
1966  

• Parque Municipal da Serra do Curral: Decreto Estadual s/n, de 14 de setembro de 2007 

Ressalta-se que, na legislação urbanística, referidos parques são considerados áreas verdes 
municipais, não apresentando plano de manejo e nem zona de amortecimento, porquanto não 
se enquadram na definição legal de Unidades de Conservação descritas na Lei do SNUC. 

Corroborando com esse entendimento, foi editada a Nota Jurídica ASJUR.SEMAD nº 037/2022 
consolidando o entendimento de que os requisitos impostos pela Lei do SNUC incidem sobre as 
respectivas Unidades de Conservação, assim estabelecidas em lei, não se podendo estender a 
outros espaços territoriais, como se observa no caso em tela dos parques/áreas verdes 
municipais de Belo Horizonte. 

Frisa-se que o empreendedor apresentou a declaração de anuência emitida pelo Parque Natural 
Municipal Rego dos Carrapatos, localizado no Município de Nova Lima, informando que o Projeto 
CMST se encontra fora da zona de amortecimento da UC sendo, assim, dispensável a 
manifestação do referido órgão gestor municipal, entendimento esse que corrobora com a 
posição adotada pela Nota Jurídica ASJUR.SEMAD nº 037/2022 acima mencionada. 

9.17. Anuência IBAMA – Intervenção no Bioma Mata Atlântica 

Em atenção ao Decreto Federal nº 6.660/2008 que regulamenta os dispositivos da Lei Federal 
nº 11.428/2006, o órgão licenciador estadual solicitou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA a anuência prévia, nos termos da Instrução 
Normativa nº 09/2019, através do processo SEI 02015.003698/2020-33), tendo sido solicitado 
informações complementares pelo órgão ambiental federal. 

Contudo, em que pese o órgão licenciador estadual ter solicitado a anuência prévia ao IBAMA, 
cumpre esclarecer que referida anuência não tem mais obrigatoriedade, tendo em vista o recente 
entendimento consolidado no âmbito do próprio órgão ambiental federal, no sentido de que a 
atividade minerária não foi considerada como de utilidade pública ou de interesse social pela Lei 
de Mata Atlântica, que adotou um regramento específico para esse tipo de empreendimento. 

Assim, a atividade minerária não está contemplada na Lei da Mata Atlântica como sendo de 
utilidade pública ou interesse social, nos termos do seu art. 14, tendo o legislador estabelecido, 
em capítulo próprio, qual seja o art. 32, a possibilidade de supressão de vegetação secundária 
em estágio avançado e médio de regeneração para fins de atividades minerárias, conforme 
indicado a seguir: 
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Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio 
avançado e médio de regeneração para fins de atividades 
minerárias somente será admitida mediante: 

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 
Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que 
demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto;  

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de 
área equivalente à área do empreendimento, com as mesmas 
características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre 
que possível na mesma microbacia hidrográfica, 
independentemente do disposto no art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000. 

Dessa forma, para fins de mineração no bioma Mata Atlântica, somente é admitida a supressão 
de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração, mediante a realização 
de licenciamento ambiental condicionado à formulação de EIA/Rima, demonstrada a inexistência 
de alternativa técnica e locacional, exigida a respectiva medida compensatória, não sendo 
exigido pelo legislador a prévia anuência do IBAMA. 

Com isso, firmou-se entendimento no âmbito da AGU, através do parecer jurídico PFE IBAMA 
nº 00046/2021/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU e aprovação realizada pelo Despacho nº 
00649/2021/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (sei nº 02027.002502/2020-54 – id 
10505685), no sentido de ser desnecessária referida anuência, porquanto o art. 19 do Decreto 
Federal nº 6.660/2008 faz referência expressa ao art. 14 da Lei 11.428/2006, que define as 
hipóteses de supressão de vegetação para atividades declaradas como de utilidade pública ou 
de interesse social, na qual a mineração não está contemplada. 

9.18. Uso de Recursos Hídricos Estaduais Outorgáveis 

O empreendimento necessitará de uso ou intervenção em recursos hídricos estaduais 
outorgáveis de acordo com o Decreto Estadual nº 47.705/2019 e com a Portaria IGAM nº 
48/2019. 

Cumpre esclarecer que foi outorgado o uso para a captação de água, através da perfuração de 
poço tubular destinado ao consumo humano e aspersão de pistas das vias internas da área rural 
denominada Fazenda Ana da Cruz, localizada nos Municípios de Nova Lima/MG e Sabará, em 
nome da proprietária do imóvel a sociedade empresária Cowan Participações S.A., tendo sido 
deferido pelo IGAM a outorga de uso das águas públicas proveniente do referido poço, através 
do processo sei nº 1370.01.0062564/2021-06. 

Nesse sentido, foi celebrado Contrato Particular de Cessão Gratuita de Uso de Água Pública 
entre as empresas Cowan Participações S.A. e Taquaril Mineração S.A. permitindo a utilização 
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pelo empreendedor da vazão excedente proveniente do poço tubular para fins exclusivos de 
consumo humano e aspersão de pistas das vias internas durante a instalação e operação da 
Fase 1 do Projeto CMST. 

O empreendedor obteve autorização para barramento em curso d’água, sem captação, no 

afluente do Córrego André Gomes para fins de contenção de sedimentos, através dos processos 
técnicos IGAM nº 1678/2020 e nº 1679/2020, bem como autorização para canalização em curso 
d’água localizada no afluente do Córrego André Gomes, por meio do processo técnico IGAM nº 

1680/2020. 

Ressalta-se que o processo de outorga é vinculado à regularização ambiental, sendo a sua 
validade idêntica àquela prevista para a licença ambiental, nos termos do art. 9º, inciso II, §1º, 
da Portaria IGAM nº 48/2019. 

9.19. Custos 

Os custos referentes ao pagamento dos emolumentos, até o presente momento, constam 
devidamente quitados, conforme se verifica por meio dos Documentos de Arrecadação Estadual 
(DAE) apresentados: 

• Licenciamento ambiental – LAC2 (LP + LI): R$ 65.432,17 (SLA nº 218/2020) 
• Análise de EIA/ RIMA: R$ 67.415,62 (SLA nº 218/2020) 

• Taxa expediente – Semad Intervenção Ambiental: R$ 601,28 (id 10526035 e id 
10718391) 

• Taxa expediente – Semad Intervenção Ambiental: R$ 482,51 (id 10526036 e id 
10718391) 

• Taxa expediente – Semad Intervenção Ambiental: R$ 571,59 (id 10526072 e id 
10718391) 

• Taxa Florestal Semad: R$ 9.979,43 (id 10526143 e id 10718391) 
• Taxa Florestal Semad: R$ 12.080,27 (id 10526146 e id 10718391) 

Ressalta-se que, nos termos do Decreto nº 47.383/2018, o julgamento e a emissão da respectiva 
licença ambiental ficam condicionados à quitação integral dos referidos custos: 

Art. 20 – Correrão às expensas do empreendedor as despesas relativas 
ao processo administrativo de licenciamento ambiental. 

Art. 21 – O encaminhamento do processo administrativo de licenciamento 
ambiental para decisão da autoridade competente apenas ocorrerá após 
comprovada a quitação integral das despesas pertinentes ao 
requerimento apresentado. 

Parágrafo único – Estando o processo apto a ser encaminhado para 
deliberação da instância competente e havendo ainda parcelas das 
despesas por vencer, o empreendedor deverá recolhê-las 
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antecipadamente, para fins de conclusão do processo administrativo de 
licenciamento ambiental. 

9.20. Validade da Licença 

O processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a documentação exigível, 
estando formalmente regular e sem vícios e, diante de todo o exposto, não havendo qualquer 
óbice legal que impeça o presente licenciamento, recomendamos o deferimento da Licença 
Ambiental Concomitante – LAC2 (LP+LI), nos termos desse parecer. 

Quanto ao prazo de validade, observando-se o art. 15 do Decreto 47.383/2018, a licença será 
outorgada com prazo de 06 anos, conforme indicado a seguir: 

Art. 15 – As licenças ambientais serão outorgadas com os 
seguintes prazos de validade: 
I – LP: cinco anos; 
II – LI: seis anos; 
III – LP e LI concomitantes: seis anos; 
IV – LAS, LO e licenças concomitantes à LO: dez anos. 
 
 

9.21. Considerações Finais 

Salienta-se que os estudos apresentados são de responsabilidade dos profissionais que o 
elaboraram e do empreendedor, nesse sentido a Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro 
de 1997, em seu art. 11, prevê o seguinte:  

Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão 
ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do 
empreendedor. 
Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os 
estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas 
informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis 
e penais. 

 

Ressalta-se ainda que no presente parecer somente foram analisados essencialmente os 
requisitos legais exigidos pelo Formulário de Orientação Básica – FOB e que para a concessão 
da licença requerida, análises e adequações ainda podem ser formalizadas pelo corpo técnico e 
jurídico da SUPPRI.   

 
10. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da SUPPRI sugere o deferimento desta Licença Ambiental na fase de 
Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação para o empreendimento Projeto CMST, 
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no município de Nova Lima/ MG, pelo prazo de 06 (seis) anos, vinculada ao cumprimento das 
condicionantes e programas propostos.  

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das 
condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer alteração, 
modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Semad, tornam o 
empreendimento em questão passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente. 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a obtenção, pelo 
requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis. A análise dos estudos ambientais 
pela Superintendência de Projetos Prioritários não exime o empreendedor de sua 
responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência 
das medidas de mitigação adotadas. 

11.  Quadro-resumo das Intervenções Ambientais avaliadas 

Municípios Nova Lima 
Imóvel Fazenda Ana da Cruz 
Responsável pela intervenção Taquaril Mineração S.A. 
CNPJ 12.374.235/0001-22 
Protocolo 1370.01.0021546/2019-49 
Bioma Mata Atlântica 
Área Total autorizada 42,78 
Localização 0619114mN / 7795587 mE 
Data de entrada (formalização) 17/12/2019 
Decisão COPAM 

 

12. Anexos 

Anexo I. Condicionantes para Licença Prévia 

Anexo II. Condicionantes para Licença de Instalação referente à Fase 1 do Projeto CMST 

Anexo III. Autorização para intervenção ambiental – Fase 1 

Anexo IV. Programa de Automonitoramento referente à etapa de Instalação da Fase 1 

Anexo V. Cavidades do Projeto CMST 
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ANEXO I 

Condicionantes da Licença Prévia 

Empreendedor: Taquaril Mineração S.A. 
Empreendimento: Projeto CMST 
CNPJ: 12.374.235/0001-22 
Município: Nova Lima 
Atividades: Mineração 
Processo: 218/2020 
Validade: 10 anos 

Item Descrição da Condicionante Prazo 

1.  

Disponibilizar e divulgar um canal de comunicação direta 
e gratuito entre empreendedor e comunidade visando o 
recebimento de sugestões, reclamações e dúvidas 
relacionadas ao empreendimento. A central deverá 
conter meios de comunicação de fácil acesso da 
comunidade. Deverá ser apresentado relatório 
comprovando a criação desta central de 
relacionamentos. 

90 dias 

2.  

Apresentar o Diagnóstico Socioambiental Participativo 
(DSP) e o Projeto Executivo do PEA para o público 
interno do empreendimento. 

180 dias 

3.  

Fornecer arquivos digitais contendo os shapes com a 
identificação e as projeções horizontais das cavidades 
naturais subterrâneas identificadas nos estudos 
espeleológicos, inclusive as cavidades testemunho, e as 
poligonais das respectivas áreas de influência, 
descrevendo-se também os atributos de cada cavidade 
e área de influência, conforme Anexo V - Tabela de 
Atributos para Apresentação de Dados Geoespaciais da 
Instrução de Serviço SISEMA n° 08/2017 - Revisão 1. 

Na formalização da LI da 
Fase 2 

4.  

Comprovar o cadastro, no banco de dados CANIE, de 
todas as cavidades naturais subterrâneas contempladas 
nos estudos do empreendimento e inclusive de todas as 
cavidades testemunho. 

120 (cento e vinte) dias a 
partir da emissão da 
licença 

5.  

Apresentar à Feam/Gesar o Estudo de Dispersão 
Atmosférica (EDA) e Plano de Monitoramento da 
Qualidade do Ar − PMQAR, protocolando nos autos do 

processo de licenciamento ambiental documento 
comprobatório da formalização, que deverá conter os 
seguintes itens: a) inventário das fontes atmosféricas do 
empreendimento; b) modelagem atmosférica (com o 

180 dias a partir da 
emissão da licença 
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modelo AERMOD) e descrição do resultado com 
avaliação da qualidade do ar da área de influência do 
empreendimento.  

Para elaboração do PMQAR deverão ser seguidas as 
diretrizes da Nota Técnica Gesar 02/2019, referente às 
“Orientações Técnicas para a elaboração de um Estudo 

de Dispersão Atmosférica”, disponibilizada no sítio 

eletrônico da FEAM: 
http://www.feam.br/noticias/1/1332-emissao-fontes-
fixas.  

6.  

Apresentar proposta de monitoramento sismográfico, se 
possível em conjunto com a VALE, das cavidades da 
mina de Águas Claras SC-01 a SC-04.  

Formalização da LI da 
Fase 2 

7.  

Apresentar plano de sinalização e manutenção do novo 
traçado da trilha de travessia BH – Nova Lima, incluindo 
as medidas de segurança dos usuários.  

Formalização da LI da 
Fase 2. 

8.  

Comprovar a execução do objeto referente ao apoio nos 
resgates de animais silvestres no entorno do 
empreendimento conforme mencionado neste parecer 
único 

120 dias 

9.  

Apresentar a anuência da CEMIG para a LI do projeto 
Fase 2, devido às interfaces das linhas e torres de 
transmissão presentes na propriedade. 

Formalização da LI da 
Fase 2. 

10.  
Apresentar o CAR retificado incluindo o uso do solo 
correto para aprovação da equipe técnica. 180 dias 

11.  

Apresentar a comprovação das servidões temporárias 
propostas pelo empreendedor nas informações 
complementares.   

120 dias  

12.  

Conforme solicitado nos artigos 17º e 32º da Lei Federal 
11.428/2011, apresentar termo firmado entre o órgão 
ambiental e empreendedor para compensação por 
intervenção no bioma Mata Atlântica nos termos deste 
parecer único e do Parecer Único SUPPRI 04/2020 (SEI 
1370.01.0021546/2019-49, 19195444), como aprovado 
na CPB 

Antes do início de qualquer 
intervenção autorizada 

13.  
Apresentar e executar, após emissão da listagem de 
equipamentos sensíveis por parte da adm. do Hospital 

(i) apresentação de 
projeto: 60 dias após a 
entrega da lista de 
equipamentos pela adm. 
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da Baleia e projeto de avaliação do grau de sensibilidade 
a vibrações de tais equipamentos. 

do Hospital da Baleia; (ii) 
execução do projeto de 
avaliação em 180 dias 
após a apresentação do 
projeto. 

14.  

Apoiar, técnica e financeiramente, a execução de projeto 
de engenharia para proteção do bloco cirúrgico do 
Hospital da Baleia em relação aos particulados em 
suspensão. 

Apresentação de projeto 
executivo em 90 dias após 
recebimento de proposta 
do Hospital. Execução 
conforme projeto executivo 
avaliado pela adm. do 
Hospital. 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na 
Imprensa Oficial do Estado, conforme previsto no art. 31 do Decreto 47.383/2018. 

Obs. Conforme parágrafo único do art. 29 do Decreto 47.383/2018, a prorrogação do prazo para 
o cumprimento de condicionante e a alteração de seu conteúdo serão decididas pela unidade 
responsável pela análise do licenciamento ambiental, desde que tal alteração não modifique o 
seu objeto, sendo a exclusão de condicionante decidida pelo órgão ou autoridade responsável 
pela concessão da licença, nos termos do disposto nos arts. 3º, 4º e 5º. 

Obs: Qualquer inconformidade ou modificação que ocorra anteriormente à entrega dos relatórios 
imediatamente informadas ao órgão ambiental.  
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ANEXO II 
 

Condicionantes da Licença de Instalação referente à Fase 1 

Empreendedor: Taquaril Mineração S.A. 
Empreendimento: Projeto CMST 
CNPJ: 12.374.235/0001-22 
Município: Nova Lima 
Atividades: Mineração 
Processo: 218/2020 
Validade: 10 anos 

Item Descrição da Condicionante Prazo 

1.  
Encaminhar relatórios técnicos anuais comprovando a execução dos 
programas de controle ambiental. 

anualmente, 
durante a vigência 
da licença 

2.  
Realizar a umectação do trecho da via próximo à TAQ-17, nas etapas 
de implantação e operação do empreendimento.  

Durante a 
implantação e 
operação do 
empreendimento.  

3.  

Executar a compensação por intervenção em 5,69 hectares de Área de 
Preservação Permanente – APP, por meio do PTRF apresentado, no 
qual consta a recuperação de 8 áreas degradadas dentro da Fazenda 
Ana da Cruz. Comprovar por meio de relatório executivo a ser 
protocolado junto ao órgão ambiental 

Conforme 
Cronograma 
proposto no plano 
executivo de 
compensação 

4.  

Executar a compensação por supressão de espécies protegidas e 
ameaçadas, conforme consta neste parecer. Comprovar por meio de 
relatório executivo anual, a ser protocolado no órgão ambiental até 
fevereiro do ano subsequente, o andamento dos projetos de 
compensação. 

Conforme 
Cronograma 
proposto no plano 
executivo de 
compensação 

5.  

Apresentar protocolo referente ao pedido de compensação em 
atendimento ao art. nº 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC) 
realizado nos termos das Portarias IEF nº 55/12 e 77/20 

120 dias 

6.  

Apresentar protocolo referente ao pedido de compensação florestal 
(minerária) oriunda da supressão de uma área de 41,27 hectares 
vegetação nativa, em atendimento ao art. 75 da Lei 20.922 de 2013, 
realizado nos termos das Portarias IEF nº 27/17 e 77/20 

120 dias 

7.  

Apresentar comprovação de cadastro no Sinaflor referente a 
solicitação de intervenção ambiental. As informações para cadastro no 
Sinaflor estão disponíveis no link: 
hp://www.ief.mg.gov.br/autorizacaoparaintervencaoambiental/sistema-
nacional-de-controle-daorigemdosprodutosflorestaissinaflor 

30 dias 
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* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na 
Imprensa Oficial do Estado, conforme previsto no art. 31 do Decreto 47.383/2018. 
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ANEXO III 

AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

LICENÇA LP+LI – FASE 1 

Projeto CMST – Taquaril Mineração S.A. 

Município Nova Lima 
Imóvel Fazenda Ana da Cruz 
Responsável pela 
intervenção 

Taquaril Mineração S.A. 

CPF/CNPJ 12.374.235/0001-22 
Modalidade principal Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso 

alternativo do solo 
Protocolo 1370.01.0021546/2019-49 
Bioma Mata Atlântica 
Área total autorizada (ha) 42,78 
Coordenadas 0619114mN / 7795587 mE 
Data de formalização 17/12/2019 
Decisão COPAM 

 

Modalidade de intervenção – supressão de vegetação nativa 
Área autorizada 41,27ha 
Bioma Mata Atlântica 
Fitofisionomia FESD, Savanas e Campos Rupestres 
Rendimento lenhoso Lenha Tora Serraria 

1920,51 321,63 26,47 
Coordenadas geográficas 0619114mN / 7795587 mE 
Validade / Prazo para execução O mesmo da licença 

 

Modalidade de intervenção – intervenção em APP sem supressão de vegetação 
Área autorizada 0,09ha 
Bioma Mata Atlântica 
Fitofisionomia - 
Rendimento lenhoso Lenha Tora Serraria 

- - - 
Coordenadas geográficas 0619114mN / 7795587 mE 
Validade / Prazo para execução O mesmo da licença 
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Anexo IV 

Programa de Automonitoramento da Licença de Instalação e Operação 

Empreendedor: Taquaril Mineração S.A. 
Empreendimento: Projeto CMST 
CNPJ: 12.374.235/0001-22 
Município: Nova Lima 
Atividades: Mineração 
Processo: 218/2020 
Validade: 10 anos 

  

1. Efluentes Líquidos 

Local de amostragem (SIRGAS 
2000 23K) 

Parâmetro Frequência de Análise 

Saída das Bacias de 
Sedimentação BS-01 BS-02 

BS-03 e BS-04.  

Condutividade Elétrica, Temperatura, Sólidos 
dissolvidos, Sólidos em Suspensão, Turbidez, 

Cor, pH, Eh (Potencial de oxirredução), Oxigênio 
Dissolvido, Alcalinidade Total, Cálcio, Magnésio, 
Potássio, Sódio, Bicarbonato, Sulfato, Cloreto, 

Alumínio, Cobre, Cromo, Ferro, Manganês, 
Níquel, Zinco, Fluoreto, Nitrato, Nitrito, 

Nitrogênio Amoniacal, Fósforo Total, DBO, DQO, 
Óleos e Graxas, E. coli, e Coliformes 

Termotolerantes 

Trimestral no período 
seco e mensal no 
período chuvoso 

Córrego da Fazenda (a 
jusante do bueiro da estrada) 

(618401E/7795135N) 

Córrego da Fazenda, a 
jusante do empreendimento 

(619758E/7795164N) 

Córrego Triângulo a jusante 
do empreendimento 

(620118E/7796008N) 

Córrego André Gomes a 
jusante da cava Oeste 
(621019E/7795981N) 
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Córrego Criminoso 
(617617E/7792951N) 

Jusante da Planta Industrial 
(618785E/7795603N) – Ponto 

subterrâneo 
 Trimestral 

 
Relatórios: Enviar Semestralmente à SUPRAM-CM os resultados das análises efetuadas. O 
relatório deverá ser de laboratórios acreditados pelo órgão de controle e deve conter a 
identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas análises. 
  
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, 
o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 
Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 
 

Monitoramento hidrológico quantitativo 

Ponto Coordenada Tipo Fase 

PZ-01 Jusante da 
Cava Norte 

616667/7794468 Piezômetro 1 

PZ-02 Jusante da 
ITM1 

618785/7795603 Piezômetro 1 

PZ-03Jusante da 
Pilha de Estéril 

617907/7793714 Piezômetro 1 

PZ-04 Cava Central 617862/7794412 Piezômetro instalado 

PZ-05 Cava Oeste 617564/7794151 Piezômetro instalado 

PZ-06 Oeste da Cava 
Oeste 

616426/7793655 Piezômetro 2 

PZ-07 Leste da Cava 
Oeste 

616919/7793878 Piezômetro 2 
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FLU-01 Córrego 
André Gomes 

621019/7795981 Estação 
Fluviométrica 

Instalado 

VT-01 Córrego 
Cubango 

618824/7793291 Vertedor Instalado 

VT-02 Córrego da 
Fazenda 

618388/7795129 Vertedor Instalado 

VT-03 Córrego 
Pedregoso 

6208307796463 Vertedor Instalado 

VT-04 Água surgente 
do túnel  

619604/7795982 Vertedor Instalado 

VT-05 Córrego 
Cubango jusante da 
PDE 1 e BS-1 

617908/7793706 Vertedor 1 

VT-06 Córrego 
Triângulo a jusante 
da ferrovia do Aço 

620118/7796008 Vertedor 1 

VT-07Córrego 
Pedregoso 

620185/7796625 Vertedor 1 

RL-01 BS-01 616966/7794676 Régua Linimétrica ou 
vertedor 

1 

RL-02 BS-02 617848/7793733 Régua Linimétrica ou 
vertedor 

1 

RL-03 BS-03 618126/7793954 Régua Linimétrica ou 
vertedor 

1 

RL-04 BS-04 619111/7795583 Régua Linimétrica ou 
vertedor 

1 

  

2 - Qualidade do Ar 

Ponto Coordenadas 
SIRGAS 2000 

23K (E/N) 

Descrição Parâmetros Frequência  

Qar-01 619990/7795785 Presença de 
receptores, ausência de 

obstáculos naturais, 
disponibilidade de 

energia, segurança e 
acessibilidade. 

Partículas Totais em 
suspensão – PTS, 

Material Particulado 
PM10 e PM2,5. 

a cada 24 
horas 

durante sete 
dias durante 

todos os 
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Qar-02 620489/7794726 sítio que pode ser 
afetado devido à 

proximidade,  

 

meses do 
ano. 

Qar-03 617594/7795968 Influência da mineração 
para o lado oposto da 
serra (Belo Horizonte), 
não há solo exposto ou 
geração de poeira no 

entorno imediato, 
usuário e 

frequentadores do 
Minas Country. 

Qar-04 614890/7795310 proximidade do n° 23 
da Rua Jerusalém, 

bairro Nossa Senhora 
de Fática, Belo 

Horizonte, cerca de 
1.600 metros à 

noroeste da borda do 
empreendimento. 

 

3 - Ruído 

Ponto Coordenadas SIRGAS 
2000 23K (E/N) 

Descrição Frequência 

MBH-01 616740/7795495 Final da Rua Elisa Laura Schaper Mensal com apresentação 
de resultados consolidados 
semestralmente. 

MBH-02 616975/7795525 Rua Nossa Senhora da Penha nº 
866 

MBH-03 617115/7795765 Cruzamento entre Av. Navantino 
Alves e Maestro Passos 

MSA-01 620505/7795810 Acesso ao Sítio Pé da Serra 

MSA-02 620225/7796345 O clube da CODEMIG 

 
4 – Vibração 

Ponto Coordenadas - 
Leste 

Descrição Frequência  

Vib-01 617695/7793550 Torre da linha de transmissão da 
CEMIG próximo à PDE 1, cava 
norte e cava oeste 

O monitoramento deverá ser 
realizado durante todas as 
detonações, com relatórios 
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Vib-02 616065/7794115 Torres de telecomunicação Serra 
do Curral  

consolidados semestrais e 
comparação dos resultados 
com os limites permitidos 
pela legislação vigente 

Vib-03 618165/7795140 Início do túnel Taquaril (Adutora 
COPASA) 

Vib-04 616965/7795505 Rua N. Sra. Da Penha, 866 Cidade 
Jardim Taquaril 

Vib-05 619990 Subestação do Taquaril da CEMIG 

Vib-06 618003 Torre da linha de Transmissão da 
CEMIG, próxima da PDE 1 e cavas 

Vib-07 615320 Setor de oncologia e radioterapia do 
Hospital da Baleia 

 

 Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados 
conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 

Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.  

 
Observações 

 

RESÍDUO 

TRANSPORTA
DOR 

DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO TOTAL 
DO SEMESTRE 

(tonelada/semestre) 

OBS. Denomina
ção e 

código da 
lista IN 
IBAMA 
13/2012 

Orige
m 

Class
e 

Taxa 
de 

geraçã
o 

(kg/mê
s) 

Razã
o 

social 

Endereç
o 

complet
o 

Tecnologi
a (*) 

Destinador / Empresa 
responsável 

Quantid
ade 

Destina
da 

Quantid
ade 

Gerada 

Quantid
ade 

Armaze
nada 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

   

             

(*)1- Reutilização   6 - Co-processamento 

2 – Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 

3 - Aterro sanitário 
  8 - Armazenamento temporário (informar quantidade 

armazenada) 

4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 

5 - Incineração   
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• O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema 

MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser apresentado, 
semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de 
documentos.  
 

• O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado, 
bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas 
informações. 
 

• As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 
empreendedor. 
 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos deverão 

ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização. 
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ANEXO IV 

Cavidades do Projeto CMST 

Cavidade TAQ-01 - UTM (WGS84) 616971 E / 7794047 N 

Trata-se de uma caverna de pequeno porte, composta por ampla entrada com cerca de 3,5 
metros de largura por 3 metros de altura. Através dessa entrada, o único salão da cavidade é 
acessado, onde existem dois canalículos na porção distal que resultam em um padrão 
geométrico triangular. Possui teto e paredes irregulares, piso suavemente inclinado para o 
exterior e irregular, devido à presença de blocos abatidos, entre os quais se destaca um matacão 
com cerca de 1 metro de diâmetro. Essa cavidade apresenta padrão planimétrico espongiforme 
e geometria triangular (composta). 

Possui vegetação de entorno composta por elementos arbóreos e arbustivos. No interior da 
cavidade foram identificados fungos brancos nas paredes e tetos, raízes, material vegetal e 
detritos. Não foram identificados guano, fezes de vertebrados não voadores e carcaças. Também 
não foram identificados vestígios que remetessem à permanência antrópica de ocupações 
pretéritas na cavidade. 

A projeção horizontal é de 6,20 metros, 8,90 m2 de área, 6,40 m3 de volume e desnível de 1,20 
metros. Foram amostradas 26 espécies (sem identificação de espécies troglomórficas) e 139 
indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, no que se refere à 
diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de 
deposição; quanto à espeleometria em escala local apresentou desnível médio e em escala 
regional, desnível médio; média riqueza de espécies e média diversidade de espécies. A 
cavidade TAQ-01 foi classificada como de média relevância. 

Cavidade TAQ-02 - UTM (WGS84) 616989 E / 7794001 N 

Constitui-se numa caverna de médio porte, composta por três entradas alinhadas com a ruptura 
da cobertura de relevo. Apresenta galerias interconectadas por passagens estreitas com teto 
baixo, caracterizando o padrão planimétrico como espongiforme e geometria triangular. Possui 
paredes irregulares e piso plano em alguns setores e inclinado para o interior, sendo recoberto 
por sedimentos terrígenos e cascalhentos, onde predominam grânulos e seixos. Quanto às 
macrofeições internas, há presença de canalículos nas porções distais da cavidade, no contato 
entre o piso e a parede, além de pilares com diâmetros métricas, pendentes e blocos abatidos. 

Possui vegetação de entorno composta por elementos arbóreos e arbustivos, predominando este 
último. No interior da cavidade foram identificados fungos brancos nas paredes e tetos, raízes, 
material vegetal e detritos. Não foram identificados guano, fezes de vertebrados não voadores e 
carcaças. Porém, foram encontradas penas de ave em seu interior.  

Quanto à arqueologia, foram identificados vestígios que remetem à permanência antrópica de 
ocupações pretéritas na cavidade. Trata-se de fragmentos oriundos possivelmente de, ao menos 
dois potes distintos que remetem à factura ‘Cabocla’ ou Histórica (fragmentos de dois potes 

distintos, formado por barro claro e aspecto poroso e material lítico lascado). Em uma sondagem 
de sub-superfície, foi identificado material lítico lascado. Em uma outra entrada da cavidade foi 
identificada uma intervenção antrópica sendo um nivelamento artificial do piso da cavidade, 
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certamente para servir de pouso para os que ocuparam a caverna, em uma espécie de arrimo 
em pedras de canga e um nivelamento, tornando bastante plano e confortável. Este sítio foi 
registrado junto ao CNSA IPHAN como Sítio Arqueológico Serra do Taquaril 1. 

A projeção horizontal é de 17,10 metros, 41,80 m2 de área, 40,30 m3 de volume e desnível de 
3,10 metros. Foram amostradas 55 espécies, sendo 01 espécie troglomórfica - Eukoenenia eywa 
(Palpigradi: Eukoeneniidae) e 574 indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de 
relevância, no que se refere à diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de 
espeleotemas ou processos de deposição; quanto à espeleometria em escala local, apresentou 
projeção horizontal (média), desnível (alto), área (média) e volume (médio); em escala regional: 
projeção horizontal (alta), desnível (alto), área (alta) e volume (alto); localidade tipo, alta riqueza 
de espécies, média diversidade de espécies e presença de troglóbios que não sejam 
considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-02 foi classificada como de alta 
relevância. 

Cavidade TAQ-03 - UTM (WGS84) 616998 E / 7793989 N 

A TAQ-03 é uma cavidade de pequeno porte que apresenta ampla entrada, com cerca de 10 
metros de largura por 02 metros de altura. Possui desenvolvimento distal controlado pela 
presença de três canalículos que, ao mesmo tempo em que aporta água e sedimentos, ampliam 
os limites da cavidade. Apresenta irregularidade no teto e nas paredes, possui piso plano, 
irregular, parcialmente recoberto por sedimentos terrígenos e cascalhentos, com presença de 
matacões com dimensões métricas. A cavidade apresenta padrão planimétrico espongiforme e 
geometria triangular. 

Possui vegetação de entorno composta por elementos arbóreos e arbustivos, predominando este 
último. No interior da cavidade foram identificados fungos brancos, material vegetal, detritos e 
um cupinzeiro inativo. Não foram encontrados guano, fezes de vertebrados não voadores ou 
carcaças. Observaram-se vestígios arqueológicos representados por fragmentos de um pote. 
Além do material cerâmico, foram identificados núcleos de quartzo e algumas lascas. Os 
fragmentos, bastante semelhantes aos encontrados na cavidade TAQ-02 são componentes de 
um mesmo sítio arqueológico denominado Sítio Arqueológico Serra do Taquaril 2. De acordo 
com as informações complementares, o empreendedor deverá realizar um Programa de 
Salvamento Arqueológico nestes sítios seguindo as orientações legais das Portarias IPHAN n. 
07/1998 e IN 001/2015, nos quais deverão ser aprovados pelo Instituto a prospecção, resgate e 
respectivas propostas metodológicas. Os trabalhos de campo deverão ser iniciados somente 
após a publicação da Portaria de permissão no Diário Oficial da União.  

A projeção horizontal é de 6,60 metros, 10,70 m2 de área, 6,10 m3 de volume e desnível de 1,50 
metros. Foram amostradas 28 espécies, sendo 01 espécie troglomórfica - Pseudosinella sp.1 
(Collembola: Entomobryidae) e 267 indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de 
relevância, no que se refere à diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de 
espeleotemas ou processos de deposição, quanto à espeleometria em escala local apresentou 
desnível médio e em escala regional, projeção horizontal (média), desnível (médio), média 
riqueza de espécies, baixa diversidade de espécies e presença de troglóbios que não sejam 
considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-03 foi classificada como de média 
relevância. 
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Cavidade TAQ-04 - UTM (WGS84) 616291 E / 7793736 N 

A TAQ-04 é uma cavidade que apresenta pequena entrada, com cerca de 2 metros de largura e 
1,5 metros de altura que dá acesso a um salão único, retilíneo, com um canalículo em sua porção 
distal. O teto e as paredes são controlados pelo bandamento da formação ferrífera (itabirito), 
sendo, no entanto, irregulares, marcados pela presença de pontões estruturais. O piso é 
relativamente plano e recoberto por sedimentos terrígenos e cascalhentos, com predomínio de 
grânulos e seixos. A cavidade apresenta padrão planimétrico retilíneo e geometria elíptica. 

Apresenta vegetação de entorno basicamente rupestre, com predominância de elementos 
herbáceos. O interior da cavidade ainda é marcado pela presença de fungos brancos, musgos, 
liquens, material vegetal, detritos e raízes no piso. De acordo com os estudos, na segunda coleta 
foram observadas fezes de vertebrados não voadores (provavelmente anura), porém não foram 
encontrados guano, regurgito de corujas e carcaças. Também não foram observados vestígios 
que remetessem à ocupação humana histórica na cavidade.  

A projeção horizontal é de 6,60 metros, 13,10 m2 de área, 9,0 m3 de volume e desnível de 0,20 
metros. Foram amostradas 57 espécies, nenhuma delas considerada troglomórfica e 385 
indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, no que se refere à 
diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de 
deposição, presença de água de percolação, presença de água de condensação, alta riqueza de 
espécies e média diversidade de espécies. A cavidade TAQ-04 foi classificada como de média 
relevância. 

Cavidade TAQ-05 - UTM (WGS84) 616286 E / 7793746 N 

A TAQ-05 é uma cavidade que apresenta a entrada relativamente ampla, com cerca de 3 metros 
de largura e 1,5 metros de altura que dá acesso a uma galeria com aproximadamente as mesmas 
medidas médias. O teto e as paredes são controlados pelo bandamento da formação ferrífera 
(itabirito), contendo irregularidades, correspondendo aos pontões estruturais. O piso é plano e 
apresenta-se recoberto por sedimentos terrígenos e cascalhentos, com predomínio de grânulos 
e areia. A cavidade apresenta padrão planimétrico retilíneo e geometria elíptica. 

Apresenta vegetação de entorno arbustiva (predominante) e arbórea. O interior da cavidade 
ainda é marcado pela presença de fungos brancos, musgos, liquens, material vegetal, detritos e 
raízes no piso. Foi encontrado um ninho de ave abandonado durante o levantamento 
espeleológico. Não foram encontrados guano, regurgito de corujas, fezes de vertebrados não 
voadores e carcaças. Foram observados sinais de ocupação humana representada pela grande 
quantidade de lixo encontrada em seu interior. Apesar do grande potencial histórico e 
arqueológico, não foram encontrados materiais que indicassem antiga ocupação na estrutura.  

A projeção horizontal é de 7,20 metros, 16,30 m2 de área, 14,90 m3 de volume e desnível de 
0,30 metros. Foram amostradas 59 espécies, nenhuma delas considerada troglomórfica e 456 
indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, no que se refere à 
diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de 
deposição, uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação, presença de água de 
percolação, presença de água de condensação, no que se refere à espeleometria, em escala 
regional apresentou projeção horizontal média, área média e volume médio; alta riqueza de 
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espécies e média diversidade de espécies. A cavidade TAQ-05 foi classificada como de alta 
relevância. 

Cavidade TAQ-06 - UTM (WGS84) 617766 E / 7794109 N 

A TAQ-06 é uma caverna de pequeno porte hospedada em rocha quartzítica. Apresenta uma 
entrada de aproximadamente 2 metros de largura por 4 metros de altura em perfil descendente, 
com teto e paredes muito friáveis e apresentam claras evidências de escavação, não sendo 
possível distinguir entre trechos naturais e artificiais (em aspecto semelhante às galerias de 
sondagem, que são recorrentes na região). 

Possui vegetação de entorno basicamente rupestre, com predominância de elementos 
arbustivos. Próximo à entrada foram encontrados acúmulos de material vegetal e detritos. No 
interior da cavidade foi observada a presença de raízes, porém não houve evidências de guano, 
regurgito de corujas, fezes de vertebrados não voadores e carcaças. 

Não foram identificados vestígios materiais que remetesse a uma presença humana histórica 
nesta cavidade, fato que pode estar atrelado à sua morfologia, que não favorece a ocupação 
humana em função de um acentuado desnível próximo à entrada.  

A projeção horizontal é de 14,90 metros, 20,40 m2 de área, 29,10 m3 de volume e desnível de 
5,60 metros. Foram amostradas 50 espécies, sendo uma dela considerada troglomórfica - 
Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae) e 425 indivíduos observados. Em relação à 
síntese da análise de relevância, além da presença de espécies troglomórficas, em relação à 
espeleometria, em escala regional, apresentou projeção horizontal (alta), desnível (alta) e volume 
(médio); e em escala regional: projeção horizontal (média), desnível (alta), área (média); alta 
riqueza de espécies, alta diversidade de espécies e presença de troglóbios que não sejam 
considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-06 foi classificada como de alta 
relevância. 

Cavidade TAQ-07 - UTM (WGS84) 618018 E / 7794131 N 

A TAQ-07 é uma caverna de pequeno porte hospedada em xisto. Possui teto rebaixado, com 
geometria controlada pela foliação da rocha hospedeira, paredes irregulares e o piso tende à 
plano, com suave inclinação para o exterior. Há presença de um canalículo em sua porção distal. 
A cavidade apresenta padrão planimétrico curvilíneo e geometria semielíptica. 

Possui vegetação de entorno com a presença predominante de elementos herbáceos e 
arbustivos. No interior, observou-se a presença de fungos brancos, musgos, líquens, acúmulo 
de material vegetal e detritos. Na segunda coleta da consultoria, foram observadas fezes de 
vertebrados não voadores. A cavidade apresentou piso e partes das paredes úmida em toda sua 
extensão e uma pequena drenagem com acúmulo de água ocorria próximo à entrada da 
cavidade. Não foram encontrados recursos como guano, regurgito de corujas e carcaças, assim 
como não apresentou testemunho de interesse arqueológico. 

A projeção horizontal é de 5,30 metros, 5,90 m2 de área, 2,50 m3 de volume e desnível de 1,30 
metros. Foram amostradas 49 espécies, sendo uma dela considerada troglomórfica - 
Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae) e 94 indivíduos observados. Em relação à 
síntese da análise de relevância, além da presença de espécies troglomórficas, em relação à 
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espeleometria, em escala regional, apresentou desnível médio e em escala regional, desnível 
alto; média riqueza de espécies, alta diversidade de espécies e presença de troglóbios que não 
sejam considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-07 foi classificada como de 
alta relevância. 

Cavidade TAQ-08 - UTM (WGS84) 618047 E / 7795166 N 

A cavidade TAQ-08 possui entrada em claraboia, relativamente ampla, com cerca de 5 metros 
de largura e 2,5 metros de altura. Apresenta piso inclinado para o interior e para o exterior da 
cavidade devido à presença de um cone de sedimentos terrígenos sob a claraboia. O teto e as 
paredes são controlados pela foliação do substrato (xisto), contendo irregularidade marcada pela 
presença de pontões estruturais. Possui canalículos nas paredes e sobre o salão principal há 
uma pequena galeria, acessível por meio de uma passagem estreita, com cerca de 0,4 metros 
de diâmetro. Neste setor o teto é baixo e as paredes e o teto são irregulares. A cavidade 
apresenta padrão planimétrico curvilíneo e geometria semielíptica. 

A vegetação de entorno é basicamente herbácea (uma vez que a cobertura vegetal original foi 
substituída por pastagem), com pouca ocorrência de elementos arbustivos e predomínio de 
pteridófitas. O interior da cavidade apresenta fungos brancos, musgos, líquens, micro raízes, 
material vegetal e detritos acumulados no piso. Recursos como guano, regurgito de corujas, 
fezes de vertebrados não voadores e carcaças não foram encontrados, assim como não foi 
identificado material histórico que remetesse a ocupações humanas pretéritas.  

A projeção horizontal é de 6,30 metros, 24,20 m2 de área, 45,90 m3 de volume e desnível de 
4,30 metros. Foram amostradas 62 espécies, sendo duas consideradas troglomórfica - 
Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae) e Pseudochthonius sp.1 (Pseudoscorpiones: 
Chthoniidae); e 486 indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, além 
da presença de espécies troglomórficas, em relação à espeleometria, em escala local apresentou 
projeção horizontal (média), desnível (alto), área (alta) e volume (alta); em escala regional: 
projeção horizontal (média), desnível (alto), área (alta) e volume (alta); no que se refere à 
diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de 
deposição; alta riqueza de espécies; baixa diversidade de espécies e presença de troglóbios que 
não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-08 foi classificada como 
de alta relevância. 

Cavidade TAQ-09 - UTM (WGS84) 618029 E / 7795164 N 

A cavidade TAQ-09 possui duas entradas, estando a principal delas localizada na porção 
sudoeste, com cerca de 1,5 metros de largura e 5 metros de altura, e, a segunda, na porção 
nordeste, com aproximadamente 1,5 metros de largura por 1,5 metros de altura. É caracterizada 
por uma única e ampla galeria, com alturas de teto que chegam a atingir 5 metros. Apresenta 
paredes e o teto controlados pela foliação da rocha hospedeira (xisto), com irregularidade devido 
a presença de pontões estruturais. Possui piso plano nos trechos iniciais e inclinado para o 
exterior no trecho final da galeria. Foi observada uma pequena claraboia na sua porção média. 
A cavidade apresenta padrão planimétrico curvilíneo e geometria semielíptica. 

A vegetação de entorno é basicamente herbácea (uma vez que a cobertura vegetal original foi 
substituída por pastagem), com pouca ocorrência de elementos arbustivos e predomínio de 
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pteridófitas. O interior da cavidade apresenta fungos e musgos nas paredes, pteridófitas no piso, 
material vegetal e detritos dispersos. Recursos como guano, regurgito de corujas, fezes de 
vertebrados não voadores e carcaças não foram encontrados. Foram identificados sinais de 
ocupação humana recente, evidenciada pela grande quantidade de lixo encontrada em seu 
interior. 

A projeção horizontal é de 8,20 metros, 20,10 m2 de área, 49,40 m3 de volume e desnível de 
3,80 metros. Foram amostradas 52 espécies, nenhuma delas considerada troglomórfica e 445 
indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, no que se refere à 
diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de 
deposição; no que se refere à espeleometria, em escala local apresentou: projeção horizontal 
(alta), desnível (alta), área (alta) e volume (alto); em escala regional: projeção horizontal (alta), 
desnível (alta), área (alta) e volume (alto); alta riqueza de espécies e baixa diversidade de 
espécies. A cavidade TAQ-09 foi classificada como de alta relevância. 

Cavidade TAQ-10 - UTM (WGS84) 618011 E / 7794586 N 

A cavidade TAQ-10 é pequena, medindo aproximadamente 3 metros de largura por 2 de altura 
e está hospedada em itabirito. Apresenta piso plano, parcialmente recoberto por sedimentos 
terrígenos e cascalhentos. A cavidade apresenta padrão planimétrico retilíneo e geometria 
retangular. 

A vegetação de entorno é basicamente arbórea e arbustiva, com predominância desta última. 
Foram observadas algumas angiospermas e pteridófitas nas paredes junto à entrada. O interior 
possui fungos brancos, musgos e líquens nas paredes e teto e verificou-se ainda a presença de 
material vegetal e detritos. Não foram avistados guano, regurgito de corujas, fezes de 
vertebrados não voadores e carcaças, assim como indícios de ocupações humanas pretéritas 
do ponto de vista da relevância histórico-cultural ou religiosa. 

A projeção horizontal é de 5,60 metros, 10,10 m2 de área, 7,70 m3 de volume e desnível de 1,00 
metro. Foram amostradas 46 espécies, sendo uma considerada troglomórfica - Pseudosinella 
sp.1 (Collembola: Entomobryidae) e 119 indivíduos observados. Em relação à síntese da análise 
de relevância, no que se refere à diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos 
de espeleotemas ou processos de deposição; no que se refere à espeleometria, em escala local 
apresentou desnível médio; em escala regional, desnível médio; média riqueza de espécies e 
alta diversidade de espécies, além da presença de troglóbios que não sejam considerados raros, 
endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-10 foi classificada como de alta relevância. 

Cavidade TAQ-11 - UTM (WGS84) 618021 E / 7794610 N 

A cavidade TAQ-11 é de pequeno porte, com entrada estreita, localizada no alto de uma escarpa 
rochosa. Apresenta padrão planimétrico retilíneo, com geometria retangular. Sua única galeria 
retilínea no interior apresenta canalículos na sua extremidade. 

A vegetação de entorno é basicamente arbórea (predominante) e arbustiva. Foram observadas 
angiospermas nas paredes junto à entrada e no interior, além de fungos brancos nas paredes e 
teto. Restos de carapaças de invertebrados, um cupinzeiro inativo, detritos vegetais provenientes 
de um ninho de formigas-cortadeiras e algumas raízes foram observadas no piso. Porém, outros 
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recursos como guano, regurgito de corujas, fezes de vertebrados não voadores e carcaças não 
foram encontrados. A cavidade não apresentou testemunho de interesse arqueológico. 

A projeção horizontal é de 5,10 metros, 6,30 m2 de área, 3,40 m3 de volume e desnível de 2,40 
metros. Foram amostradas 34 espécies, nenhuma considerada troglomórfica e 624 indivíduos 
observados. Em relação à síntese da análise de relevância, no que se refere à diversidade de 
depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de deposição; no 
que se refere à espeleometria, em escala local apresentou desnível alto; em escala regional, 
desnível alto; média riqueza de espécies e baixa diversidade de espécies. A cavidade TAQ-11 
foi classificada como de baixa relevância. 

Cavidade TAQ-12 - UTM (WGS84) 618165 E / 7795733 N 

A cavidade TAQ-12 apresenta pequena entrada medindo aproximadamente 3 metros de largura 
por 1 metro de altura e está hospedada em itabirito. Possui um salão único com um pilar de 
dimensões métricas no centro. O teto e as paredes são controlados pelo bandamento da rocha 
hospedeira e o piso tende a ser plano, embora apresente setores onde inclina-se para o interior 
da cavidade. A cavidade apresenta padrão planimétrico retilíneo e geometria triangular. 

A vegetação de entorno é basicamente rupestre com predominância de elementos arbustivos. 
Foram observadas angiospermas junto à entrada, além de fungos brancos, musgos, liquens e 
pteridófitas nas paredes e teto. No piso foi constatada a presença de detritos e na segunda 
coleta, fezes de anuros. Porém, outros recursos como guano, regurgito de corujas e carcaças 
não foram encontrados. A cavidade não apresentou testemunho de interesse arqueológico. 

A projeção horizontal é de 6,00 metros, 6,30 m2 de área, 3,50 m3 de volume e desnível de 1,10 
metros. Foram amostradas 29 espécies, sendo uma considerada troglomórfica - Pseudosinella 
sp.1 (Collembola: Entomobryidae) e 113 indivíduos observados. Em relação à síntese da análise 
de relevância, além da espécie troglomórfica, no que se refere à diversidade de depósitos 
químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de deposição; no que se 
refere à espeleometria, em escala local apresentou desnível médio; em escala regional, desnível 
médio; média riqueza de espécies e média diversidade de espécies e presença de troglóbios que 
não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-12 foi classificada como 
de alta relevância. 

Cavidade TAQ-13 - UTM (WGS84) 618273 E / 7795728 N 

A cavidade TAQ-13 possui duas entradas individualizadas por um pilar com certa de 1,5 metros 
de diâmetro. É recoberta por canga detrítica, embora desenvolva-se inteiramente em formação 
ferrífera bandada (itabirito). Apresenta paredes e o teto irregulares devido à presença de pontões 
estruturais. O piso também é irregular e inclinado para o exterior. Canalículos se encontram na 
extremidade distal da caverna, a qual apresenta padrão planimétrico espongiforme e geometria 
triangular. 

Na vegetação de entorno, predominam elementos arbustivos, com presença de angiospermas 
na entrada. O interior da cavidade possui fungos brancos, musgos, pteridófitas nas paredes e 
tetos, e angiospermas no piso. Neste, ainda foram registrados micro raízes, material vegetal, 
detritos em pequena quantidade e uma carcaça, avistada durante a primeira coleta. Entretanto, 
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recursos como guano, regurgito de corujas, fezes de vertebrados não voadores não foram 
encontrados. Não identificado material histórico associado. 

A projeção horizontal é de 11,10 metros, 16,40 m2 de área, 5,20 m3 de volume e desnível de 
4,80 metros. Foram amostradas 49 espécies, sendo uma considerada troglomórfica - 
Cyphoderus sp.nov.1 (Collembola: Paronellidae) e 182 indivíduos observados. Em relação à 
síntese da análise de relevância, além da espécie troglomórfica, foi considerada a presença de 
táxons novos; no que se refere à diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos 
de espeleotemas ou processos de deposição; no que se refere à espeleometria, em escala local 
apresentou projeção horizontal (médio) e desnível (alto); em escala regional, projeção horizontal 
(médio), desnível (alto) e área (médio);  alta riqueza de espécies e média diversidade de espécies 
e presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade 
TAQ-13 foi classificada como de alta relevância. 

Cavidade TAQ-14 - UTM (WGS84) 618279 E / 7795748 N 

A cavidade TAQ-14, hospedada em itabirito, possui pequeno porte, entrada ampla, com cerca 
de 8 metros de largura por 2 metros de altura. As paredes, piso e teto são controlados pela 
bandamento da rocha hospedeira e a cavidade apresenta padrão planimétrico curvilíneo e 
geometria triangular (composta). 

A vegetação de entorno é basicamente rupestre com predominância de elementos arbustivos. 
Na entrada foram observadas algumas angiospermas e no interior, musgos, pteridófitas e brotos 
de angiospermas foram encontrados nas paredes, piso e teto. Acúmulos de material vegetal e 
detritos também foram observados no piso da cavidade. Recursos como guano, regurgito de 
corujas, fezes de vertebrados não voadores e carcaças não foram encontrados, assim como não 
apresentou testemunho de interesse arqueológico. 

A projeção horizontal é de 5,38 metros, 10,70 m2 de área, 14,10 m3 de volume e desnível de 
4,10 metros. Foram amostradas 21 espécies, nenhuma considerada troglomórfica e 163 
indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, no que se refere à 
diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de 
deposição; no que se refere à espeleometria, em escala local apresentou desnível alto; em 
escala regional, projeção horizontal (média), desnível (alto) e volume (médio); baixa riqueza de 
espécies e baixa diversidade de espécies. A cavidade TAQ-14 foi classificada como de média 
relevância. 

Cavidade TAQ-15 - UTM (WGS84) 618442 E / 7796012 N 

A cavidade TAQ-15, hospedada em itabirito, possui pequeno porte, entrada larga e baixa, com 
cerca de 1,5 metros de largura por 1 metro de altura. As paredes, piso e teto são controlados 
pela bandamento da rocha hospedeira e a cavidade apresenta padrão planimétrico retilíneo e 
padrão geométrico indefinido. 

A vegetação de entorno é basicamente rupestre com predominância de elementos arbustivos. 
Na entrada foram observadas algumas angiospermas e no interior, musgos e fungos brancos 
foram encontrados nas paredes e teto. Acúmulos de material vegetal, raízes superficiais e 
detritos também foram observados no piso da cavidade. Recursos como guano, regurgito de 
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corujas, fezes de vertebrados não voadores e carcaças não foram encontrados, assim como não 
apresentou testemunho de interesse arqueológico. 

A projeção horizontal é de 5,00 metros, 7,10 m2 de área, 5,20 m3 de volume e desnível de 0,80 
metros. Foram amostradas 33 espécies, sendo 02 consideradas troglomórficas e 366 indivíduos 
observados. Em relação à síntese da análise de relevância, foi considerada habitat para a 
preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou 
relictos; habitat de troglóbio raro - Spinopilar sp.1 (Opiliones: Gonyleptidae); presença de táxons 
novos: Spinopilar sp.1 (Opiliones: Gonyleptidae); presença de espécies troglomórficas: 
Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae); Spinopilar sp.1 (Opiliones: Gonyleptidae); no 
que se refere à diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas 
ou processos de deposição; média riqueza de espécies e baixa diversidade de espécies; 
presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade 
TAQ-15 foi classificada como de máxima relevância. 

Cavidade TAQ-16 - UTM (WGS84) 618562 E / 7795882 N 

A cavidade TAQ-16 está hospedada em itabirito e é composta por uma câmara alongada, cujo 
acesso se dá por meio de uma única entrada estreita, localizada na base de uma escarpa, com 
canalículos em sua extremidade. As paredes e o teto são irregulares, localmente controlados 
pelo bandamento da rocha hospedeira. Possui piso, inclinado para o exterior e recoberto por 
depósito de sedimentos clásticos (terrígenos) aparentemente espesso. A cavidade apresenta 
padrão planimétrico espongiforme e geometria triangular (composta). 

A vegetação de entorno é basicamente rupestre com predominância do estrato herbáceo 
(Velloziaceae). Foram observadas algumas angiospermas e pteridófitas na entrada e, no interior 
da cavidade, alguns musgos na parede e teto, assim como material vegetal, detritos e raízes 
sobre o piso. Uma ossada antiga de mamíferos foi encontrada em seu interior, porém, recursos 
como guano, regurgito de corujas, fezes de vertebrados não voadores e carcaças não foram 
encontrados. A cavidade não apresentou indícios de ocupações antrópicas antigas. 

A projeção horizontal é de 5,90 metros, 6,60 m2 de área, 2,40 m3 de volume e desnível de 1,30 
metros. Foram amostradas 21 espécies, nenhuma considerada troglomórfica e 154 indivíduos 
observados. Em relação à síntese da análise de relevância, no que se refere à diversidade de 
depósitos químicos, apresentou poucos tipos de espeleotemas ou processos de deposição; no 
que se refere à espeleometria, em escala local apresentou desnível médio; em escala regional, 
desnível médio; baixa riqueza de espécies e baixa diversidade de espécies. A cavidade TAQ-16 
foi classificada como de baixa relevância. 

Cavidade TAQ-17 - UTM (WGS84) 619735 E / 7796537 N 

A cavidade TAQ-17 possui pequeno porte, com entrada medindo cerca de 3 metros de largura 
por 2 metros de altura, localizada na base de um amplo pórtico. Apresenta desenvolvimento 
alongado, com passagens estreitas, paredes e teto irregulares e piso inclinado, recoberto por 
sedimentos clásticos, predominantemente terrígenos. A cavidade apresenta padrão planimétrico 
retilíneo e geometria retangular. 

A vegetação do seu entorno é predominantemente arbustiva. Na entrada foram observadas 
algumas angiospermas e uma pequena quantidade de fungos brancos no salão superior. No teto 
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e piso foram encontradas algumas raízes vivas, detritos, além de um grande acúmulo de guano 
de morcego insetívoro, antigo e recente. Foi encontrado ainda um osso de mamífero, no entanto, 
outros recursos como regurgito de corujas, fezes de vertebrados não voadores e carcaças não 
foram encontrados. Também não foram identificados material de ocupação histórica. 

A projeção horizontal é de 15,10 metros, 24,70 m2 de área, 29,70 m3 de volume e desnível de 
5,90 metros. Foram amostradas 48 espécies, sendo 02 consideradas troglomórficas e 718 
indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, foi considerada a 
presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante: 
Micronycteris microtis (Chiroptera:Phyllostomidae); presença de espécies troglomórficas: 
Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae); Pseudochthonius sp.1 (Pseudoscorpiones: 
Chthoniidae); no que se refere à diversidade de depósitos químicos, apresentou poucos tipos de 
espeleotemas ou processos de deposição; em relação à espeleometria, em escala local 
apresentou: projeção horizontal (médio), desnível (alto), área (média) e volume (média); em 
escala regional: projeção horizontal (alta), desnível (alto), área (média) e volume (média); média 
riqueza de espécies e média diversidade de espécies; presença de troglóbios que não sejam 
considerados raros, endêmicos ou relictos. A cavidade TAQ-17 foi classificada como de alta 
relevância. 

Cavidade TAQ-19 - UTM (WGS84) 618823 E / 7796549 N 

A TAQ-19 possui amplo pórtico de entrada, com cerca de 10 metros de largura por 5 metros de 
altura, com entradas secundárias localizadas em porções mais elevadas da cavidade; pode ser 
caracterizada como duas câmaras interligadas por uma galeria com cerca de 5 metros de 
extensão, com distância entre teto e piso de 1 metro em média. As paredes são irregulares, 
assim como o piso, que é inclinado para o exterior, transportando os sedimentos depositados 
por meio de processos gravitacionais. A cavidade apresenta padrão planimétrico espongiforme 
e geometria triangular (composta). 

A vegetação do entorno é basicamente arbustiva. Foram observadas angiospermas e raízes 
expostas no teto, próximo à entrada. No interior da cavidade, foram avistadas uma grande 
quantidade de raízes vivas pendendo do teto e em alguns pontos do piso; grande acúmulo de 
material vegetal e detritos, ponto de guano de morcegos, embora apenas na primeira coleta. 
Apresentou piso seco em quase toda sua extensão, exceto por uma reentrância na qual estava 
encharcado e repleto de carapaças de invertebrados. Outros recursos como regurgito de corujas, 
fezes de vertebrados não voadores e carcaças não foram encontrados, assim como vestígios de 
ocupações antrópicas pretéritas. 

A projeção horizontal é de 24,80 metros, 80,20 m2 de área, 121,10 m3 de volume e desnível de 
11,00 metros. Foram amostradas 29 espécies, nenhuma considerada troglomórfica e 327 
indivíduos observados. Em relação à síntese da análise de relevância, foi constatada a presença 
de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante: Carollia perspicillata 
(Chiroptera: Phyllostomidae); população residente de quirópteros: Carollia perspicillata 
(Chiroptera: Phyllostomidae); no que se refere à diversidade de depósitos químicos, apresentou 
poucos tipos de espeleotemas ou processos de deposição; no que se refere à espeleometria, 
em escala local apresentou projeção horizontal (alto), desnível (alto), área (alta) e volume (alta); 
em escala regional, projeção horizontal (alto), desnível (alto), área (alta) e volume (alta); baixa 
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riqueza de espécies e baixa diversidade de espécies. A cavidade TAQ-19 foi classificada como 
de média relevância. 

 

Cavidade TAQ-20 - UTM (WGS84) 629773 E / 7794912 N 

A TAQ-20 é uma caverna de pequeno porte, caracterizada por uma entrada com cerca de 2 
metros de largura por 2 metros de altura, com seção transversal triangular, controlada pelo 
bandamento da rocha hospedeira. As paredes, teto e piso são irregulares, sendo esse último, 
inclinado para o exterior. Possui canalículos na sua porção distal e apresenta padrão planimétrico 
retilíneo e geometria elíptica. A cavidade encontra-se às margens de uma drenagem cujo fluxo 
d’água, em dado momento, é responsável pelo aporte de recurso orgânico para o seu interior. 

 

Na vegetação do entorno predominam elementos herbáceos, e no interior observou-se a 
presença de fungos brancos, em pequena quantidade, nas paredes e teto, além do piso e partes 
das paredes apresentarem elevada umidade. Havia a presença de grande quantidade de 
material vegetal e detritos recobrindo todo o piso. Identificou-se a presença de um ninho com 
fezes de aves durante o levantamento da consultoria. Recursos como regurgito de corujas, fezes 
de vertebrados não voadores e carcaças não foram encontrados, assim como não foram 
identificadas evidências de ocupações ligadas à arqueologia.  

A projeção horizontal é de 6,60 metros, 8,60 m2 de área, 13,40 m3 de volume e desnível de 1,00 
metro. Foram amostradas 48 espécies, nenhuma considerada troglomórfica e 142 indivíduos 
observados. Em relação à síntese da análise de relevância, foi constatada a presença de água 
de percolação e condensação; no que se refere à espeleometria, em escala local apresentou 
projeção horizontal (alta), área (média) e volume (alto); em escala regional, projeção horizontal 
(médio), área (média) e volume (alto); presença de singularidade dos elementos faunísticos da 
cavidade; alta riqueza de espécies e alta diversidade de espécies. A cavidade TAQ-20 foi 
classificada como de alta relevância. 

Cavidade TAQ-21 - UTM (WGS84) 629498 E / 7795490 N 

A TAQ-21 possui pequeno porte, caracterizada por uma entrada com cerca de 2 metros de 
largura por 2 metros de altura, com paredes, teto e piso irregulares, sendo este último, inclinado 
para o exterior. A cavidade apresenta padrão planimétrico retilíneo, geometria elíptica e 
canalículos na porção distal. 

A vegetação de entorno é basicamente ripária, com predomínio de elementos herbáceos. Foram 
observadas algumas angiospermas na entrada, além de fungos, líquens e musgos na parede e 
no piso. No interior, fungos, musgos e líquens ocorriam nas paredes e teto e material vegetal, 
detritos e raízes foram observados em alguns pontos no piso. Outros recursos, como regurgito 
de corujas, fezes de vertebrados não voadores e carcaças não foram encontrados e não 
apresentou testemunho de interesse arqueológico. 

A projeção horizontal é de 7,00 metros, 11,00 m2 de área, 13,40 m3 de volume e desnível de 
5,30 metros. Foram amostradas 59 espécies, sendo uma considerada troglomórfica - 
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Pseudosinella sp.1 (Collembola: Entomobryidae); e 266 indivíduos observados. Em relação à 
síntese da análise de relevância, foi constatada a presença de água de percolação e 
condensação; no que se refere à espeleometria, em escala local apresentou projeção horizontal 
(alta), desnível (alto), área (alta), volume (alto); em escala regional, projeção horizontal (médio), 
desnível (alto), área (alta), volume (alto); média riqueza de espécies e média diversidade de 
espécies; presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos. A 
cavidade TAQ-21 foi classificada como de alta relevância. 
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•·1.-:jr, 

PREFEITURA 
• BELO HORIZOtHE 

Diretoria ele Pol íticas d<) Planejamento Urbano 
Subsecreta ria de Planejamento Urbano I Secretaria Muninpa l de Política Urbana 

A importância da Serra do Curral pai-a a cidade de Belo 1-loriwnt - breve an~ílisc 
histórica. 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022 

A Serra do Curral é um dos principais marco:; geográficos da cidade de Belo l lori zonte e é 

rc!erência para toda sua regiHo metropoli tana. -ste símbolo da c,1pital mineira é importante 

repositório de mananciais que abastecem o municíp io e pcssui signi licaJo akt i'>'O e de 

pcrtencimento para os belo-horizontinos. Desde o período colonial, a Serra das Congonhas. 

como era chamada na época. foi referência panos vi.uantes que vinham ele out ras rc.~iões ele 

Minas e para os habitantes elas fazendas e do:; arraiais da região. co1 0 o arraial Curral Dei 

Rey. Este vilarejo, que passou a se chamar arraial Belo Horizonte após a Proclamação da 

República (1889), ofereceu seu nome para a montanha. que pa:,sou :1 se chamar S~1-ra do 

Curral. 

No alvorecer ela República se intensificou a ideia da transferê1L ia da capital ele 1ina Gerais. 

E te processo foi expre sfío de projet, qu1:· pretendiam cr: ar um centro de polarização 

política, administrativa, econômica e social em Minas Gerai . ,\ n va cidade deveria !::er polo 

pa ra as regiões do estado, algumas com inic iativas separati:,ta~ .. em 1orno ele um projeto 

político de modernização, de integração regional e de progresso. O empreendim nto fo i 

representativo também em seu projeto urbanístico e paisagíst ico. culminando na adaptação 

das mais recentes técnicas de desenho urbano e ele constru ã para real idade local. 1 A 

proposta de uma nova cidade almejava colocar -.;111 prática dive-rsos ideai s político-cientíl·icos 

de preceitos higienistas e rac ionalistas em dis1:ussão no Brasil na segunda metade do século 

XIX. 2 

Em abril de 1891. o Presidente de Minas Gerais Augusto de l .im:.r' . articulado com pa rte da 

elite política e econômica mineira. chegou a anunciar a trn11 fe ênc i:1 da capital ele Minas 

Gerais ele Ouro Preto para a região do arraial Bdo Hori zonte. Para isso. o governo usou como 

1 AGU IAR, Tito Flávio Rodrigues de. Vaslo su búrbio_ ela nova capila l: for111 a,;il0 dt: c-spaço. urhano na 
pri eira periferia de Belo Horizome. 2006. 445 f. Tese I Doulorado cm H i. tória ) - ln. t iluto ele Fi losofia e 
Ci ·"ll<.:ias Humanas. Uni versidade r: ~dcra l de Mina Gemi 
1 IESQU ITA. 2013 
·' A.uguslo de Lima ( 1859-1934) fo i Prcsidcnlc ele Mina:; Gerai s cm 1891 

Págin a I de 13 
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": .. :r PREFEITUFlA 
• BELO HORIZOIHE 

Diretoria de Políticas de Planejamento Urbano 
Subsecretaria ele Planejamento Urbano I Secretaria Municipal de Política Urbana 

_j ustifica ti va o estudo encomendado por Domingos Rocha➔• presidente interino de Minas 

Gerais. ao engenheiro Herculano Pereira que ana lisou o Vale do Rio das Velhas. No re latório 

do dia 23 de novem bro de 1890. Herculano concluiu que o sítio da região de Belo Horizonte 

tinha .. águas ah1111d:.n1les e de excelente qua!idadeJárnecidas por oito córreROS. que nascem 

na Serra do C11rrar. Esses cursos cLigua poderiam ser aproveitados para abastecimento do 

líquido e para a red,: de esgotos. No ano seguinte. quando o Congresso Constituinte iniciou 

suas sessões. o estudo foi exaustivamente debatido na imprensa e entre os senadores 

constituintes. Isso i;c deve. primordia lmente. à indicação da reg ião da nova capital por 

Augusto de Lima. 5 

Em 1892, durante o governo de Afonso Pena. presidente do estado de Minas Gerais ( 1892-

1894). foi criada a Comissão de Estudos das Localidades (CELINC), presidida pelo 

engenhe iro Aarão Reis e composta, del iberadamente, por técn icos de fora de Minas Gerais. 

para tentar evitar polêmicas e acusações ele favorecimento de uma região do estado em 

detrimento à outra. A Comissão, a partir de 1893. fez estudos envolvendo as cidades de 

Barbacena . .luiz de Fora, Paraúna, Várzen do ~forçai e Curral cl'EI Rey e tinha como objetivo 

a escolha do s ítio onde seria construída a Nova Capital de Minas. 6 

Os estudos da relerida Comissão deveriam compreender. em primeiro lugar, as qualidades 

naturais ele salubridade de cada terreno. ou S':ja, a s ituação cio solo e do subsolo. o clima. a 

presença de pragas. de doenças e bactérias in lectocontagiosas. Após a análise desses 

e lementos. era colocadn a questão dos manancia is de água. a sua possibilidade de uso para 

consumo e para esgoto e a condição para a instalação das redes sanitárias. 

A CELJNC pautou seus estudos a partir de instruções aprovadas pelo governo de Minas Gerais 

cm dc.-;pacho de 9 J('. dezembro de 1892. Deveria ser leito o levantamento das condições 

atmoslcricas com clc!aaquc para a temperatura. a pressão atmos fé rica, as chuvas e os ventos. 

Era necessário conh('Ccr as ··1110/és1ias q11e.fiJrem 11wisJi·eq11en1es .. e suas causas naturais e os 

melhoramentos que poderiam ser introduzidos em relação a esses temas. Para isso, era preciso 

co lher "pmrns doc11111enfais. dados es1a1ís1icos. 1rndi<,:âo oral. etc. ··1oesde antes da escolha 

~ Domingos José da Rocha (27/08/ l 862 - 16/ 1 1/ 19 14. engenheiro e professor. fo i nomeado vice-governador de 
Minas Gerais cm 12 de abri I de 1890, assum indo o gov ' mo interinamente três vezes. de 20 a 23 de julho. de 6 a 
13 ele m~osto c de '-1 a 17 de outllbro de 1890. 

5 MESQUITA 2013: 13/\ l{l{[TO. 1995, pág. 307. 
e, Os san itaristas e 13elo l lorizontc r-Jr. 1997. p. 14 
7 RE IS. Aariio. f?c:/atúri,, da ( 'omissiiu das localidade,· i11dicadas para a norn capiwl. Anexo 1. Rio de .Janeiro. 
lmpren~a Nac ional. 1893, p.3. 
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da localidade. ficou evidente. a partir ele estudos técnicos que a serra do Curral exercia ação 

rundamental sobre o clima. A Serra. assim como os manani;iais que nasciam ali. fói 

indispensável para escolha da região de Belo Horizonte para a construç,1o da Nova Capital. 

.... 

.r ' . .... 

►l'tl[&t"1H 

1. 

" 

,. ,, . 

, . l .,,,. 1 ,,, , 1 

I • 

.., 

Planta elaborada pela CELINC: REIS, Aarão. R,?lalório da C'omis.1·<10 tl:1.1· localidade.1· indicada:; parn a 
nova capi1al. Rio de Janeiro. lmprensri Nricional. 1893. 

Em 14 de fevereiro ele 1894 fo i cri ada a Comissão Construtora da NO\ a Capital (CCNC) por 

meio cio Decreto número 680 também chefiada por Aarão Reis. 1\ comissão foi invc~:tida de 

autonomia administrativa pelo presidente de Minas Gerais /\1<)1bo Pena. e sua composição 

contava com uma elite técnica para a execução dos trabalhos no prazo J e 4 anos. A Comissão 

analisou com minúcias o meio biofísico da Serra e desenhou a cidade com a Serra do Curral 

como importante elemento paisagístico que estabeleceu pano de l'tmclo natural para a 

composição urbana proposta. além de contribuir para a salubrich1de e para o clima da nova 
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cidade. Dessa forma. a Serra do Curral. fo i importante até mesmo para a escolha da região 

onde s:ria construída a N0va Capi tal de Minas no linal do século X IX.8 

No tabuleiro de xadrez a s,;r fo rmado pelas ruas ela cidade. os rios deveriam ser adaptados aos 

lograd-.>Uros e rctili11izados para acompanhar o trajeto das ruas. A topografia da região. ú 

primeira vista, loi lcrncla cm 1;onsideraçào somente na --elevação ao poder'·. na subida parn a 

Praça da Liberdade. que abrif;aria a sede do governo e suas secretari as. Apesar disso, não se 

pode negar que os d emrntos naturais forar.1 importantes na concepção da nova capital. 

sobrell ido se consid1!:·armos os rigorosos estudos sobre a localidade com detalhada descric;ão 

do ambiente. Existia a vomadt: de domínio sobre a natureza na nova capital. mas havia também 

o reconhecimento d1: elerne11tos determinantes do meio biofisico. Os ventos. o cl ima, a 

pluvio:;idade. o solo, a vcge:.ação, a qualidade da água e do solo foram minuciosamente 

estuda,Jas e isto subi;idiou o projeto da CCl\C em vários aspectos, além de servirem para 

subsidiar a esco lha da loca lidade onde a cidade seria construída. A avenida Afonso Pena. por 

exemplo. um dos :irincipais eixos estruturantes da nova capital mineira. interliga dois 

elementos naturais rd'crcnciais da cidade: o ribeirão Arrudas ao sul e a Serra do Curral. ao 

Norte. que loi ~!emento pais~igístico vinculado ao traçado da Nova Cidade ele Minas, uma 

moldu rn natural pa··a a cidade nascente. 9 ~~ua importância enquanto referência espacial. 

portan :o. é evidente nos projetos de Belo Horizonte nos quais ela parece emoldurar toda a rede 

urbanu. 

Regirn1 Horta Duart1~. ao analisar a Serra do Curral. símbolo de Belo Horizonte, propõe que é 

insulicicnte analisar a natl11·e;'.a das cidades t:i:-imo objeto passivo da ação humana e da vida 

urbana. A agência cios elcn1entos naturais nas relações entre a humanidade e a natureza deve 

ser levada em considernçào. mesmo quando não dotados de qualquer intenção ou 

su~jetividadc. Assirn. da mesma forma que abandonamos a abordagem histórica em que a 

humanidade seria determinada pelo seu ambiente. não podemos construir narrativas em que o 

ser humano assume lotai protagonismo e o meio biol'ísico é simplesmente desprezado como 

o~jeto relevante da a11álisc: histórica. Dessa forma, é impossível menosprezar a importfü1cia 

--- ------·--- - -
X M ES(1UfT1\ , 2013 
'
1 M ESQUITA. 2021 
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da natureza na concepção da nova cidade. mesmo quando havia a tcntatiw, inakançá\·cl de 

subjugá-la completamente ú nova ordem urbana que se formaria. 10 

Ao analisarmos a documentação da CELINC e da CCNC à luz dos estudos ele Duarte. p~rcebe

se como os engenheiros. ao desempenhar os seus trabalho,.;. tecem. frequentemente. 

comentários sobre a natureza. de como modi(i~ú-la em benefício ela vida urbana e. em alguns 

poucos casos. projetaram impactos negativos de trabalhos da CCNC para o cotidiano da nova 

cidade. O engenheiro Caetano César de Campos. por exemplo. nwstrou-se prt:ocupad(t com o 

desmatamento das matas ciliares, "ben~fico regulador do regimen hydra11/ico ... reduzida a 

pastos em larga extensão ela sua área. Para ele. esse fato poderia impactar os cursos c1·úgua da 

futura capital que teriam regime torrencial. Este alerta do engenheiro chefe da 5" Divisão da 

CCNC demonstra que havia o entendimento ele que a modificação indiscriminada do meio 

biol1sico poderia trazer consequências para a futura cidade. 11 

Desde a concepção da cidade. foram atribuídos à Serra cio Curral \'alores diversos que iam da 

sua utilidade prática para abastecimento e controle da temperatura da cidade. à sua beleza 

cênica. Nesse sentido. são frequentes as evocações da Serra enquanto um dos primeiros 

elementos formadores da identidade da cidade. que remonta até mesmo o nome do arraial 

Belo Horizonte. Por ser reconhecida como símbolo da capital de minas. a Serra está no brasão 

cio município. Em 8 de maio de 1937, o então prefeito. Otacílio ;'lcgrãn de Lima. pul~ licou o 

Decreto nº 123 que oficializou a descrição do brasào da cidade: 

Em chefe. coroa de capital. em ouro. Embaixo. num escudo elípt ico. 
vê-s~ sobre campo azul. representando o lirmamento. um sol 
pujante. de brilho intenso. irradiando a sua luz. por cletrús de 
montanhas. que elevem representar a serra do Curral. Em virtude da 
riqueza dessa serra cm !'erro, de\'C ter ela a cor desse minério. 
colocada em fundo d,~ campo verde, representando a vegetação. Em 
volta do escudo, guarnição de cor rósea. rcprt. entando os calcários 
marmóreos de que há jazida no Acaba-Mundo. Nessa gm.rnição. 
embaixo ela coroa ducal. vê-se escri ta a palavra •Minas·. nome 
primitivo da cidade de Belo Horizonle. e a data de 17 de cle:~cmbro 
ele 1893, representando a lei que escolheu Belo Horizonte para ai ser 
construída a nova capital. Em volta da coron uucal. dois ramos ele 
café. e embaixo do escudo. as palavra,:; 'Belo Horizonte·. nome atual 
ela cidade. 

10 DUARTE, Regina Horta. A cidade e sua natureza: uma história ambiental de Belil Horizonte. ln : 1~;0SCI-II . 
Ca io César Boshi e OUTRA, Eliana de r-rcitas (Org.). Es1udos sobre IJclo Ho:·izontt: e Minas Gerais r os trinta 
anos do BDMG Cultural. Belo Horizonte BDMG Cultural. 20 18. 

11 CCNC. 1895 p.55 
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J\ Serra do Curral é um cios principais símbol,)s da cidade desde a sua fundação. Por isso. ao 

longo da história ela cidade foram realizadas algumas tentativas de proteção da Serra. Por 

exemplo: a criação do Parque da Baleia na década ele 1930 enquanto primeira unidade <lc 

conscrn 1çüo do Esu clu. Todavia. sua trajctúria foi marcada pela mineração e consequente 

degradação. Em lins ela dt:cada de 1950, com o aumento da at ividade mineradora no local e 

a inten1;ão da empresa mineradora MBR (Minerações Brasileiras Reunidas) de realizar suas 

atividades cm parte de grande visibilidade do conjunto montanhoso, o então Governador do 

Estado José Fnmcis<:o Bia~; Fortes solicitou o :,cu tombamento em âmbito tedera l. 

Este falo resultou no tomb,1mento de parte ela Serra pelo Departamento Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (DPHAN) em 2 1 de :;ttembro de 196012• que reconheceu seu v8lor 

paisag í:,tico e simból ico. O processo fo i modi ficado em 1973 pma exclusão ele área localizada 

ao run o Parque das \ilangabciras. O objetiv(l era que a mineração continuasse em sua focc 

sul. no Município de ~✓ova Lima. Foi ali que !,1:· deu o rebaixamento de parte do perlil da Serra. 

um cios eventos que irnp11hio11ou movimentos de em prol da preservação da Serra. 

Defesa da Serra, uma das primeiras mobilizações cm larga escala cm prol da 

conserYaç~io de um be m natural: 

Nos anos 1970 Belo l lorizuntc. cm pleno proc~:sso de metropolização,já sofria com problemas 

ambientais. Em março de 1973, o prelcito Oswaldo Picruccetti. em sua segunda gestão, 

encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei com normas que limitariam a localiza,;ão 

de atividades consideradas noL:ivas ou incômodas à população. Segundo Sarah Ferraz. era uma 

tentativa de controlar us índ ices de poluição. que naquele momento já eram alarmantes. Ferraz 

argumenta que. além do saneamento e cio controle ele emissão de gases poluentes . .. o projeto 

i11c/11ío IIJJI plano de melhoria das condiçôes r1111hienlais da cidade. como o rejloresta111enlo 

dos caheceirns dos 111w1a11ciois. das encos/a., ohmpws. a i111pla111açcio de parques púhlicos. 

de um /ll"Og_roma de 17/w ,rio d<' árvores. de11/r1: 011/ros. ·· 13 

Esta foi uma elas muitas lentat irns de melhoria das condições urbanas. Vários projetos foram 

propo~tos ao longo <lüs anos 1970. mas a maioria não saiu do papel. Os executados forarn 

12 
/\ úrc~ protegida c-nglobava c:-.tc11süo de 900m de wn lado c de outro d.i Avenida Afonso Pena, considernda 

como ei~.o central. ao lom2.o da ,\ v. José cio Patrocínio. 
1.1 FF. RR <\Z, Sc1rnh Cruz. 

7
r ristc l lorizontc. Movimento:; cm clc fi:::sa da Serrn do Curral - Belo Horizonte, década 

de 1970. Monografia (Graduaçiio c111 História). FacuJ.fode de Filosofia e Ciências Humanas, Univers idade 
Federal de Minas Gerai~,. Belo l lorizontc. 2008. 
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·------------
contrabalançados pelo crescimento rápido e desordenado da cicb6c e da sua região 

metropolitana. 

Entre 1950 e 1970, Belo Horizonte teve " maior taxn de crescimemo populacional 

proporcional do país. Saltou de uma populaçào de 352.000 habitanLcs cm 1950 para 1.250.030 

cm 1970. Na capital. essa taxa aumentou a part ir da década de 1930 e encontrou seu úpice nas 

décadas de 1950/60. Já a região metropolitana apresentou crcscirncntn maior na década de 

1960/70, devido à concentração de indústriw; RMBH'. Todavia. nfio houve apenas uma 

concentração industrial. concentrou-se também a renda. /\s taxas ele desemprego continuaram 

altas. as vilas e favelas de Belo Horizonte aumentaram e a silL!açiio estrutural e ambiental da 

cidade tornou-se cada vez pior. 1~ 

Este foto tez crescer. por parte da população. desejo de melhoria da :)ituaçào ambiental da 

capital mineira. Citadinos pediam. por meio de cartas aos jornais. que Bc o Horizonte ,·oltassc 

a ser a --cidade jardim'· e editoriais publicados nos periódicos la ~pm:a denunciavam a piora 

na qualidade de vida da capital mineira. Desta rcmna. em julho de 1975. e, Governo do Estado. 

preocupado com a situação ambiental da RMBI 1. decidiu formar tuna Comissão Espct:ial para 

realizar alguns estudos e propor medidas para dirimir este quadro crítico com a coordenação 

da f-'undação João Pinheiro.1
~ A partir do relatório resultante de ,ses (' studos. elaborado cm 

1976 pela referida Fundação, fo i proposto um plano de ação imec iata ('111 canítcr de urgência 

e a criação de uma estrutura governamental que possibilitas~e e execução de urna política 

ambiental no Estado e principalmente na RMnH 1<, _ De acordo com esse diagnóstico. fica 

evidente a escassez de áreas verdes na Região Metropo litana na época. ü índice er:1 de 0.7 

111
2/habitante. 18 vezes menor que o que era cnt,1o recomcndadc, p( la Ül'f!anizaçào rvtu11dial ele 

Saúde. 

Devido aos problemas ambientais prát icos no~ grandes eentrJs urhanc-s. !oram criadas, na 

década de 1970. instituições nos âmbitos ledernl. estadual e municipal. Todavia. o período da 

ditadura mil itar no Brasil foi marcado por contradições na legislaç 1o e al11açào descoordenada 

dos órgãos ambientais. Segundo Ferraz. cm 1974. cm decorrência pres··ôo internacional e por 

pressões exercidas pelas organizações multi laterais de financiamento. tiii criada a St,:retaria 

1
~ SOUZA: BRITO. Erpa11s,10 11rha11a, p. 4-6. 

15 
RELATÓRIO mostra que 13H é cidade poluída e dcs11111ana . . lonw/ de ,1/inu:. 13el<• 1 lorizontc. 12 de mai. dl' 

1977, p .2. 
11

' SITUAÇÃO ambienrn l na RMBI 1. ReFista F1111da(Üo .loiio Pinheiro 11.º (,. sc l. de 1976. 
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Especial de Meio Ambiente (SEMA) para coordenar, a nível federal, ações em relação ao 

meio ambiente. Entretanto. o governo militar publicou decreto lei em 197717, para assegurar 

que as atividades consideradas de interesse para o desenvolvimento e a segurança nacionais 

não pudessem ser interrompidas por qualquer agente do poder público, ainda que fossem 

prejudiciais à saúde pública ou ao meio ambiente. Ou seja. os danos ambientais continuaram 

e a situação do meio ambi~:ntc urbano ficou progres~;ivamente pior. 

Na década de 1970 cresceu paulatinamente a noção de que para melhorar a qualidade de vida 

da cidade. era preciso pensar na preservação cio meio ambiente urbano. Além disso, havia um 

novo demento prátirn. para buscar financiamentos internacionais era preciso ter ações 

concretas de preservação. Em Belo Horizonte o discurso ambiental se fez presente em larga 

escala a partir da mobi lização pela delesa de um cios seus principais símbolos. a Serra do 

Curral . Ou seja. a partir da década de 1970 a Serra cio Curral se tornaria, além do símbolo da 

cidade. o catalisador para e, estabelecimento de movimentos ambientalistas na capital mineira 

que se espalharam para o estado de Minas Gerais. 

Devastação da Serra pela MBR- do discurso à prática. 

/\ construção do Ramal de Águas Claras em 1973, um trecho de vinte quilômetros de linha 

lerrea que sairia das min1:rat;ões da MBR na Serra do Curral até o município de lbirité. 

fac il itando o transporte de lllinério, provocou o aumento das denúncias e da preocupação sobre 

a dcva.;; taçiio da Serra 18
• Este ramal fez parte do Projeto "Águas Claras'·. elaborado no final da 

décadr de 1960 quando foi fei ta a concessão de exploração de minério de ferro em trecho da 

Serra à M BR ( cntã<_, Hanna Corporation). 19.t\s denúncias. reverberadas pela mídia e por 

deputados estaduais provuco11 resposta da M BR por meio do seu engenheiro chefe e foi 

publicada pela imprensa na época. O rcpres1.:ntantc da empresa negou que a Serra sofreria 

danos significativos e ocorreria o agravamento dos problemas ambientais de Belo Horizonte. 

Segundo o engenheiro: 

Não representa uma verdade que a Serra do Curral será 
destruída. Nem isto seria possível. Não é também verdade que o 
dima de Belo Horizonte irá se modi ficar com a poeira 

17 Decreto-le i n~ 8 1. 107. de 22 de ckzcmbro de 1977. 
1
~ C AR,\ V i\N /\ ck técnicos vilv a ··Águas Claras'' . .Jor!la! de Mi11as. Belo Horizonte, 12 de mai. de 1973, p.3. 

1~ f ERR i\Z, 2008. 
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proveniente de Águas Claras. _jú l 1uc. até aqui lemos de tomar as 
~ ~ 1 . . . . ?() nossas precauçoes para a preservrn;ao e e maquinas cansrnnas.-

Mesmo com o discurso o ficial da empresa e do execut ivo cs~adual qt1e autori1.ou a obra. a 

preocupação com o avanço da mineração cominuou. Com isso. 0 então governador ltonclon 

Pacheco teve que declarar que a Serra seria preservada. 21 Estas talas ofic ia is foram lembradas 

pela mídia. principalmente pelo Jornal ele Minas. e pela população durante os anos crn que a 

MBR explorou a Serra. pois a cidade ele 13elu Horizonte e seu símbob sofreram impactos 

imensos pela exploração. 

Pouco mais de um mês após a inauguração do ramal forroviúr io. a frequência elas C.\ Jlosõcs 

de dinamite na Serra aumentou. juntamente com os consequentes prejuízos causados aos 

moradores cios bairros vizinhos à mineração. Além do rebaixamento d1> perfil ela Serra. uma 

série de outros impactos ambientais decorrentes da mineração ·oram largamente denunciados 

pelos jornais e foram vivenciados pelos moradores vizinhos à jazida de ,\ guas Claras. Dentre 

as principais reclamações dos moradores da região próxima a serra estavam os estragos 

causados pelas explosões na mineração. que causavam rachadura~. quebra de vidros. e outros 

danos. além dos incômodos causados p·e10 barulhoY Outra consequência da 1nincraçJo para 

os habitantes da cidade que toi sentida em todo o município fo i a polui<;ão. devido a lavagem 

de minério, dos mananciais de água que abast,~ciam Belo Horizontc.~3 Reclamou-se também 

da sobrecarga provocada pelo transporte de minério na ferrov ia que ligava a capita l mineira 

ao Rio de Janeiro2
-i. Outro ponto muito rec lamado foi o _jú mcncionadn o rebaixamento do 

perfil <la Serra. mutilando um símbolo da cidade. 

A Companhia Mineira de Águas e Esgotos. COMAG. então responsú,·-::1 pd.1s redes de água 

e esgotos de Minas Gerais. relatou que os serviços da estaçf10 uc tratamento na região do 

10 l:GEN 1-1 EI RO fala tudo sobre Serra do Curral. .foma/ de i\li11as. 1 O de jun. de 1973. s.p. 
21 llONDON mostra que a serra scrii preservada . .foma/ de 1\li11as. 15 deju.1. d~ 197':,. p.3. 
22 EXPLOSÕES de Águas Claras destroem casas no Sion . ./ornul de Minas. l3r lo l lori1.0111c. 23 de mar. de 
1974, p. l. 
O PÂNICO vem do morro: é a d inamite . .foma/ de t\!in:,,·. Belo Horizonte. 23 dt: mar. de 1974. p.5. 
1\ S EXPLOSÕES v,1o aumentar . .lonw/ de 1\li11as, Belo Horizonte. 24 de nmr. de 1 <)7 • .J. p.5. 
UMA explosão: um aborto. uma queda. e muito pánico . .fom a/ de J\linus. Belo Hori;:r,nte. 24 de mar. de 1974. 
p.5. 

OS PRl':DIOS cain1o até o fim do ano . ./omal ri<' Afinas. Belo Horizonte. 2h de mar. ele 1974. p.:'-. 
EMBORA MBR negue. as explosões vão abalando . .J1111w! de i\linas. [k lo Horizonte. 29 de mar. dt: j<,']4 _ p.3. 
,:: POE IRA atômica: BH sem proteção . ./urna/ de Mi1111::. l3elo Horizonle. 1.J de mai. d,: 197•1. p. l . 
' ~ ESSES trens de minério a inda matam muita gente . .foma/ ili! i\linas. Belo HoriLOtlll' . :!8 de mar. de 197..J. p.5. 
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Taquaril estavam prejudicadc,s pela lavagem de minério na Serra do Curra125. Por isso. em 

1974 foi formada uma comissão de vereadores para tentar conter os problemas ambientais 

oriundos da prütica da mineração. além disso foi proposta uma ação popular para investigar e 

tentar conter os problema:, da poluição do rio das Velhas pela lavagem de minério2ó _ Outra 

ação popular foi mm, ida por moradores dos bairros Serra. Cruzeiro, Carmo e Sion, com o 

objetirn de suspender a ati vidade de mineração pelos riscos causados aos imóveis e. 

consequentemente. aos moradores da região. 27 

Foi reali zado na dt:cac\a de 1980 um estudo pelo Plambel (Planejamento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte) que apontou os principais problemas enfrentados pelas 

cidades da RMl31-1 onde a atividade mineradora se !azia presente. O trabalho apontou que. 

mesmo a mineração sendo considerada uma atividade tradicional na RMBI-I. ela pouco 

signili,.:aria em termos de arrecadação para os municípios e também para a geração de 

cmprc;;os e. por isso. nüo trazia beneficias para a região. 280 PLAMBEL apontou ainda os 

impactos causados ao Meio Ambiente e aos c.:itad inos. em especial os que viviam próximos 

ao empreendimento. Entre os principais problemas. o estudo destacou: a emissão de ruídos e 

vibraç1)es provucada - por explosivos; a poeira gerada pela perfuração e fragmentação de 

rochas e também pe!o tran:;portc de minérios: a poluição das águas tanto fisica (por partículas 

sólida~:) quanto quimica (pc:la lavagem ck minérios); a poluição visual decorrente da 

degradação da paisagem; o assoreamento de vales e cursos de água; a perda da atividade 

agrícola nas áreas onde há •!Xtração de areia e argila; a lormação de perigosas crateras e lagoas 

abandonadas. 

/\. inauguração do ramal de Águas Claras. em agosto de 1973, representou, portanto. um marco 

nos debates e denúncias cm favor da preservação da Serra cio Curral. A partir deste momento, 

a paisr.gem da Serra. símb:>lo ela cidade, foi profundamente afetada. Seu perfil original seria 

rebaixado cm mais de 100 mciros corn rapidez vio lenta. Esse acontecimento seria amplamente 

lamentado e relembrado pelos moradores da cidade e por artistas. Uma das obras artísticas 

mais r-~levantes foi a de ivlan fredo de Souzanetto. que inaugurou. em outubro de 1974, sua 

primeira exposição que chamuu de ··lvtemório das Coisas c1ue ainda existem.,_ Na exposição, 

!, A ÁC UA de BH cstú poluída . .Jornal de /\,finas, Belo llorizontc, 05 e 06 de mai. de 1974. p. l. 
!<, POLlJIÇÀO da ág,ua: autorid;idcs serão mobil izada-. .Jornal de /l/i11a.1·. Belo Horizonte, 11 de mai. de 1974, p. 
5. 
!

7 J\ÇÃO popular contra a M 8R . .furna/ de t\li11as, Belo Horizonte, 11 de mai. de 1974, p. 3. 
! s PLA M BEL. ,,, 111i11erur1io 1111 f<egiíio Metropolitana de !Jelo Hori:.ome. Belo Horizonte: 1985. 

l'ú~ina I O de 13 
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o artista pretendia chamar atenção do público para o risco que a Serra cio Curral corria em 

Belo Horizonte. Manfredo também lançou um adesivo plást ico com os dizeres: .. Olhe hem os 

Mo11ta11has ... que se popularizou. Era comum vdculos de Belo Horizonte terem esses adesivos 

na época. 

l\fanfreclo Souzanetto. O Lugar da Ausência. 

Cartão Postal impresso a partir de fotolito, 1980 - Acervo Museu de Arte d~ Pa mpulha - :\1AP 
Este processo foi traumático para a cidade de 13elo Horizonte e. a partir deste m0mento. 

intensificaram-se as iniciativas para a proteção da Serra do Curral. Na década de 1990. a área 

de preservação foi ampliada a todo o alinhamento montanhoso da Serra que se estende ao sul 

do Município. A proteção foi inscrita na Lei Orgânica do Município de 1990. O que se percebe 

quando são analisados os documentos referen tes ao seu tombamento pelo município, são 

argumentos pautados principalmente na impc-rtância simbóliu1 e histórica da serra para os 

habitantes da cidade. 

O estudo desenvolvido pelo CDPCM. que culminou com a ap1'0\•açi'io do Do:;siê de 

Tombamento em 2003. propôs a preservação da Serra do Curral c-..>rn o pressuposto ela 

conformação deste lugar da cidade enquanto um marco simb,'.> lico pai o seus habitantes. Ou 

seja. além dos aspectos ambientais. a Scrn do Curral eleve ser rE'conhecida pela sua 

representação no imaginário coletivo. --E_ paro que esta repres,mlaçâo :,1' rep1·od11w oo longo 

do tempo. seio necessários mecani.\'11/0s de rireservaçào do lugar em Sita .fimnu .fisica 

Página 11 de 13 



Num. 9543045169 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:30
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172978700009539136938
Número do documento: 22070600172978700009539136938

~ PREFEITURA 
\g" BELO HORIZOUTE 

Diretoria de Políticas de Planejamento Urbano 
Subseci-etaria de Planejamento Urbano I Secretaria Municipal de Política Urbana 

sociu/111e11te co11stit1:ícla. ·· ·"' 

O estudo argumenta que a Serra do Curral é um marco na cidade que projeta nu espaço 11111a 

deter111i11m/o co11cep~úo t/(' tempo. assim tornou-se uma referência que ultrapassa os limites 

de Belo Horizonte. Tom u-se assi111 1111w referénciu 110 e.\paç·o e no 1e111po. 11111 docwnen/o 

histárico: 11111 111"1111,11ento. A Serra do Curral se consolidou enquanto patrimônio cultural ao 

longo dos anos. mesmo ar1tes cio seu reconhecimento pelos órgãos, pois foi , talvez_ um dos 

primeiros elemento:; de p,~rtrncimento dos hclo-horizontinos. Assim, garantir manutenção 

deste símbolo é fundamental p,ua todos os habitantes ela cidade, pois, a lém de marco 

geognífico, a Serra representa a essência da ciliade desde antes de sua fundação e se confunde 

com a sua história e sua cultura 

1storiador 
Assessor - D ire to ria amento Urbano/Subsecretaria de 

1
'
1 BELO I IOR IOZONTI:. CDPCM-BH EDITAL O 1 /2002 Para efeito de detalharnento e divulgação do 

tombamento provisório :las sub:ircas: subán:a 1- Barreiro - processo n.0 O 1.045030.02.07, subárea 2 - 80111 

Sucesso I Cercadinho - processo 11.'' O 1.045032.02.32, subárea 3 - Serra / Acaba Mundo - processo n.0 

O 1.045035.02.20, subár,:2 4 - T, quaril - processo n.º O 1.045036.02.93, que se constitui de apresentação, mérito 
da pn)tu ,:ão. objetivos. nctodologia. descriç,io das árt:as. descrição pcrimé1rica. diretrizes de proteção e 
mapea111cn10. con lonnl.' l)~l ibc1 .1çôcs n.º 23/2002. 2412002. 2:512002 e 26/2002. de 14 de junho de 2002, 
publ icadas no Diário 01 it ai do Município cm 29 de j u 1ho de 2002 

l'úgina 12 de 13 
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Ambiente & Sociedade. Campinas, v. X. n. 2. p. 25-44. jul.-de7.. 2007: 
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MESQUITA, Yuri: .Jardim de a.~fálto: água meio ambiente. mna!i:::açâo e as políticas 
púhlicas de saneamento hásirn em Belo Horb mte. I 9./8- / 9 73 / 20 13. Orientadora: Regina 
Duarte. 

l·".ígina 13 de 13 



Num. 9543045169 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:30
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600172978700009539136938
Número do documento: 22070600172978700009539136938



Num. 9543045170 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:30
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173012200009539136939
Número do documento: 22070600173012200009539136939

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais  
Governo do Estado de Minas Gerais 
 
 
 
 

 
 

A P Ê N D I C E  E :  P e s q u i s a  s o b r e  a t i v i d a d e s  
m i n e r á r i a s  n a  á r e a  p r o t e g i d a  

  



Num. 9543045170 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:30
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173012200009539136939
Número do documento: 22070600173012200009539136939

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais  
Governo do Estado de Minas Gerais 
 
 

 
1 

INTRODUÇÃO 

O presente Apêndice avalia os processos de outorga de títulos minerários existentes na Área 

Tombada e na Área de Entorno. Ressalta-se que os atos autorizativos são concedidos pela 

Agência Nacional de Mineração (ANM), sem a resolução de pendências junto aos órgãos 

ambiental e cultural. Assim, somente os empreendimentos devidamente licenciados pelo 

órgão ambiental competente podem ter cumprido tais exigências e, assim, ter direito 

minerário que possa vir a restringir a efetivação do tombamento estadual. 

1. PROCESSOS MINERÁRIOS NA ÁREA PROTEGIDA 

A concessão de direitos minerários ocorre em fases, a saber: 

a) Fases referentes ao planejamento da atividade: Disponibilidade, Requerimento de 

Pesquisa e Autorização de Pesquisa. 

b) Fases referentes à implantação da atividade: Requerimento de Lavra, Requerimento 

de Lavra Garimpeira, Requerimento de Registro de Extração, Requerimento de 

Licenciamento e Licenciamento. 

c) Fases referentes à operação da atividade minerária: Concessão de Lavra e Registro 

de Extração. 

Dessa forma, apenas as poligonais em fase de Concessão de Lavra e/ou Registro de Extração 

indicam a existência de mineração em operação, enquanto as demais significam que há no 

local interesse em utilização dos recursos minerários ou, ainda, processo de implantação de 

lavra em andamento. 

A área protegida intercepta 52 poligonais de direitos minerários concedidas pela ANM, como 

mostram as tabelas, a Figura 1 e o quadro a seguir: 
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Tabela 1:  Concessões minerárias na área protegida, fase e concessionário 

Tombamento 48 
Requerimento de Pesquisa 9 

Bemisa Holding S.A. 4 
Claudio Veneroso da Fonseca 1 
Navantino Alves 1 
Taquaril Mineração S.A. 2 
Renato Cançado Paraiso 1 

Autorização de Pesquisa 18 
Aldo Geraldo Liberato 2 
Filipe Isaac Silva Souza 1 
Geraldo de Freitas Caetano 1 
Gilson de Maio Reis 1 
Premier Gems Ltda. 1 
Taquaril Mineração S.A. 4 
Mineração e Dragagem Boa Vista Ltda. Me 1 
Mineração Morro do Cascavel Ltda. 1 
José Arnaldo de Azevedo 1 
Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A. 1 
Macarani Mineração Ltda. 2 
Atlântica Minas Empreendimentos, Participações e Mineração Ltda. 1 
Brasroma Mineração, Comércio e Indústria Ltda. 1 

Disponibilidade 2 
Aldo Geraldo Liberato 2 

Requerimento de Lavra 10 
Vale S.A. 3 
Taquaril Mineração S.A. 6 
Emitaq Mineração e Construções Ltda. 1 

Concessão de Lavra 9 
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 1 
Magnesita Refratários S.A. 1 
Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. 2 
Magnesita Mineração S.A. 1 
Taquaril Mineração S.A. 1 
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. 1 
Empabra Empresa de Mineração Pau Branco Ltda 1 
Ima Indústria de Madeira Imunizada Ltda. 1 

Entorno 4 
Requerimento de Pesquisa 1 

Gustavo Epov de Almeida Prado Me 1 
Requerimento de Lavra 1 

Vale S.A. 1 
Concessão de Lavra 2 

Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. 1 
GBM Empreendimentos e Negócios Ltda. Me 1 

Total 52 
Fonte: Adaptado pelo autor de Agência Nacional de Mineração - ANM, 2020. 
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Tabela 2: Área das poligonais interceptadas pela área protegida e concessionários 

 
Área Interceptada (ha) 

Tombada Entorno Total 
Requerimento de Pesquisa 7.706,76 18,93 7.725,69 

Bemisa Holding S.A. 7.313,18  7.313,18 
Claudio Veneroso da Fonseca 17,2  17,2 
Navantino Alves 151,52  151,52 
Taquaril Mineração S.A. 208,92  208,92 
Renato Cançado Paraiso 15,94  15,94 
Gustavo Epov de Almeida Prado Me  18,93 18,93 

Autorização de Pesquisa 5.943,61  5.943,61 
Aldo Geraldo Liberato 222,92  222,92 
Filipe Isaac Silva Souza 177,52  177,52 
Geraldo de Freitas Caetano 1.303,44  1.303,44 
Gilson de Maio Reis 137,72  137,72 
Premier Gems Ltda. 359,72  359,72 
Taquaril Mineração S.A. 31,66  31,66 
Brasroma Mineração, Comércio e Indústria Ltda. 1896  1896 
Mineração e Dragagem Boa Vista Ltda. Me 68,98  68,98 
Mineração Morro do Cascavel Ltda. 3,82  3,82 
José Arnaldo de Azevedo 22,8  22,8 
Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A. 146,81  146,81 
Macarani Mineração Ltda. 691,28  691,28 
Atlântica Minas Empreendimentos, Participações e 
Mineração Ltda. 880,94  880,94 

Disponibilidade 1.034,35  1.034,35 
Aldo Geraldo Liberato 1.034,35  1.034,35 

Requerimento de Lavra 2.760,36 210,19 2.970,55 
Vale S.A. 201,82 210,19 412,01 
Taquaril Mineração S.A. 2.246,54  2.246,54 
Emitaq Mineração e Construções Ltda. 312  312 

Concessão de Lavra 4.124,12 5.600,24 9.724,36 
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 437,14  437,14 
Magnesita Refratários S.A. 5,03  5,03 
Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração   S.A. 3.015,63 1.989,41 5.005,04 
Magnesita Mineração S.A. 4,25  4,25 
Taquaril Mineração S.A. 158,58  158,58 
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. 311,77  311,77 
Ima Indústria de Madeira Imunizada Ltda. 179,22  179,22 
Empabra Empresa de Mineração Pau Branco Ltda. 12,5  12,5 
GBM Empreendimentos E Negócios Ltda. Me  3.610,83 3.610,83 

Total Geral 21.569,2 5.829,36 27.398,56 

Fonte: Adaptado pelo autor de Agência Nacional de Mineração - ANM, 2020. 

Nota:  Algumas poligonais se sobrepõem e, portanto, a soma das áreas das poligonais não corresponde 
necessariamente à área interceptada. 
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Destaca-se, contudo, que apenas 11 das poligonais citadas encontram-se na fase de 

concessão de lavra. Trata-se de processos iniciados entre os anos de 1935 e 1973 relativos à 

exploração de ferro (quatro poligonais), dolomito (três poligonais) e ouro (quatro 

poligonais). Como mostra o quadro abaixo e a Figura 1 a seguir, essas concessões 

correspondem às áreas conhecidas como Mina de Águas Claras (MBR/ Vale /Anglogold 

Ashanti), Minas Corumi (Empabra) e Mineração Lagoa Seca (Magnesita/ IMA), além de 

trecho sob responsabilidade da URBEL, referente à antiga Ferrobel, parte da poligonal 

referente à Mina Ouro Velho (Anglogold Ashanti), em fase de descomissionamento, e área 

de lavra não iniciada pela Taquaril Minerações S.A. Há também concessão para lavra de 

Ouro no Rio das Velhas, que intercepta a área de entorno. 
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VERSO EM BRANCO  
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Quadro 1: Poligonais de direito minerário na área protegida 

Nome / Local Concessionário Mineral 

Mina de Águas Claras / Mata 
do Jambreiro 

Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A. OURO 
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. FERRO 

Mina Corumi Empabra - Empresa de Mineração Pau Branco Ltda. FERRO 

Mineração Lagoa Seca 
Ima - Indústria de Madeira Imunizada Ltda. DOLOMITO 
Magnesita Mineração S.A. DOLOMITO 
Magnesita Refratários S.A. DOLOMITO 

Lavra não iniciada Taquaril Mineração S.A. FERRO 
Antiga Ferrobel, atual Parque 
das Mangabeiras Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte FERRO 

Mina Ouro Velho Anglogold Ashanti (dois processos) OURO 
Rio das Velhas GBM Empreendimentos e Negócios Ltda. Me OURO 

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Mineração - ANM, 2020. 

Considerando que a atividade minerária da Ferrobel foi encerrada na década de 1980, que a 

Mina Ouro Velho se encontra majoritariamente fora da área protegida e que a lavra no Rio 

das Velhas ocorre de maneira difusa ao longo de seu leito, gerando baixa interferência na 

paisagem da Serra do Curral, optou-se por aprofundar sobre os processos de concessão e 

licenciamento das minas Corumi, Lagoa Seca, Águas Claras e Taquaril. 

A análise dos empreendimentos licenciados ou em licenciamento baseou-se nos dados 

encontrados no sistema on line Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA), plataforma mantida pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD). Essa 

base de dados oferece acesso gratuito a uma compilação de camadas de informações 

geográficas que garantem o entendimento e a visualização de atributos ambientais e de 

gestão do território mineiro, bem como informações acerca de licenças ambientais 

concedidas no estado. 

Como método de trabalho, a partir da pesquisa dos dados do IDE-SISEMA, foram coletadas, 

sistematizadas e analisadas as relações de licenças ambientais emitidas em 2018 e 2019 e as 

fiscalizações realizadas entre 2013 e 2019 circunscritas ao polígono da área protegida. 

Além disso, foram também pesquisadas as atividades com licenciamento em andamento na 

SEMAD. No sistema on line da Secretaria, está disponível o estado das decisões de processos 
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de licenciamento ambiental e alguns detalhes a respeito de cada um. Por meio dessa 

investigação, a partir de dados de localização dos empreendimentos, tipo de atividades 

realizadas e modalidades de licença, fez-se a análise dos potenciais impactos de cada um 

desses empreendimentos na paisagem cultural da Serra do Curral. 

Quanto a Belo Horizonte, as informações foram obtidas diretamente da Diretoria de 

Licenciamento Ambiental (DLAM), subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA). 

1.1. MINA CORUMI 

As atividades minerárias na Granja Corumi, localizada em Belo Horizonte, foram iniciadas na 

década de 1950 e paralisadas em 1990 por solicitação do Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG) que, em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte, convocou a Empresa 

Mineradora de Pau Branco (Empabra) a executar o Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), aprovado em dezembro de 2008 pelo Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Belo Horizonte (COMAM). 

Dentre as atividades previstas, estariam: o retaludamento das superfícies degradadas e a 

implantação de sistema de drenagem e de revegetação, previamente aprovados pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além de programas sociais na região. 

Por meio de um aditivo firmado em 2009 com o Ministério Público, tendo a Prefeitura de 

Belo Horizonte como interveniente, a Empabra foi autorizada a movimentar um total de 

quatro milhões de toneladas de minério. Em 2015, conforme atualização do PRAD aprovado 

pela Prefeitura de Belo Horizonte, ainda restava um total de 1,5 milhão de toneladas a 

serem extraídas para alcançar a recuperação final. 

O empreendimento iniciou processo para Recuperação das Áreas Degradadas junto à 

Secretaria Municipal de Belo Horizonte, no qual foi emitido o Certificado de Autorização n° 

128/2008 pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, aprovando o Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD) apresentado pela Empabra. Contudo, a regularização das 

atividades exercidas pelo empreendimento, passíveis de licenciamento, foi avocada pelo 
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Estado em 2015, por recomendação do Ministério Público Estadual (Ofício 024/2015) e após 

lavratura de Auto de Fiscalização com consequente Auto de Infração (AI), na qual ficou 

constatada a realização de lavra a céu aberto com beneficiamento a seco de minério de 

ferro sem a devida licença ambiental, conforme DN 74/2004, vigente à época. 

Em 2015, o MPMG alegou que o procedimento de regularização da área via PRAD não estava 

correto, uma vez que a atividade causava impacto em mais de um município, sendo 

necessária a intervenção da fiscalização estadual. 

Em atendimento ao MPMG e à SEMAD, a Empabra passou a operar por meio de um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), prevalecendo as condições previstas pelo COMAM para a 

recuperação do meio ambiente, bem como a lavra e a comercialização do minério em 

quantidades especificadas. 

Segundo o Parecer Único n° 073/2019, da SEMAD, o TAC, solicitado na mesma data de 

formalização do Processo Administrativo (Protocolo R0493679/2015), foi aditado por duas 

vezes para dar continuidade às atividades de recuperação ambiental da área, conforme 

PRAD aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte, concomitante à atividade de produção 

mineral, limitada à poligonal do DNPM n° 7227/1957 e volume máximo de 1,5 milhão de 

toneladas por ano. 

Durante a análise da implantação do PRAD, detectou-se que o projeto não foi cumprido 

conforme determina o documento aprovado, principalmente no que tange ao projeto 

proposto para a área próxima à Seção 02 – projeto permitindo a exposição do solo a 

processos erosivos e demais formas de impactos –, bem como não foram cumpridas todas as 

medidas de controle ambiental obrigatórias para as atividades do empreendimento. 

A Empabra informou ao Estado uma quantidade de minério autorizada para extração quase 

quatro vezes maior do que havia informado à PBH, sendo que o volume de minério retirado 

saltou de 1,5 para 5,8 milhões de toneladas a serem comercializadas. 
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Em função das divergências verificadas, a SEMAD decidiu multar e embargar as atividades da 

mineradora. A suspensão também se baseou no descumprimento de obrigações 

socioeconômicas, dentre elas o levantamento dos possíveis danos causados por 

escoamentos de minério em vias públicas, a realização de reuniões com os moradores da 

região para discutir acerca dos impactos da atividade, a criação de canal de ouvidoria junto à 

comunidade, além da instalação de sistema de limpeza de rodas de caminhões que 

transportam o minério. 

Ainda de acordo com a SEMAD, a Empabra não conseguiu apresentar, em sua defesa, 

justificativas para a movimentação divergente daquela que estava acordada, seja por meio 

de relatórios técnicos e/ou fotográficos. Além disso, descumpriu medidas mitigadoras 

voltadas a solucionar os problemas sociais e econômicos ocasionados pela atividade de 

mineração na região. 

Assim, foi cancelado o referido Termo de Ajuste de Conduta, pois o empreendedor deixou 

de cumprir parte das obrigações impostas no documento. Houve ainda descumprimento das 

obrigações impostas no Ofício 02/2019 da Superintendência Regional de Meio Ambiente 

(SUPRAM), de 8 de janeiro de 2019, desatendendo ao prazo máximo para a retirada do 

minério armazenado em pátio, bem como não foram apresentados os relatórios mensais à 

SUPRAM – Central Metropolitana (CM). As informações complementares no âmbito do 

processo administrativo, solicitadas por meio do Ofício n° 1580/2018 SUPRAM-CM, não 

foram cumpridas integralmente, deixando o empreendedor de apresentar as manifestações 

conclusivas do IPHAN e do IEPHA, bem como a Declaração de Conformidade da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte. 

Por fim, as atividades da Empabra foram suspensas por meio do Auto de Fiscalização n° 

107359/2019, como ato contínuo à vistoria realizada em 6 de junho de 2019, com 

determinação de retorno imediato e célere das obras de recuperação ambiental do 

empreendimento, conforme PRAD aprovado. A execução das obras emergenciais e de 

recuperação foi determinada pelo órgão ambiental por diversas vezes durante a tramitação 

do processo administrativo. 
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A SUPRAM-CM recomendou o indeferimento do pedido de Licença de Operação Corretiva 

(LOC) para o empreendimento Empabra. O pedido de LOC, formalizado em 9 de outubro de 

2015 por meio do Processo Administrativo COPAM n° 28047/2014/001/2015 (Protocolo 

0988184/2015), foi indeferido em primeiro de agosto de 2019 pela SUPRAM-CM. 

O órgão ressalta que o indeferimento da licença ambiental não implica a paralisação das 

obras de recuperação ambiental do empreendimento, conforme Projeto de Recuperação de 

Áreas Degradadas, que deverá ser formalizado e aprovado pela FEAM, nos termos da 

Deliberação Normativa n° 220/2018. 

Diante desse quadro, a área da Mina Corumi pode integrar a área de tombamento estadual, 

sujeitando-se a diretrizes de recuperação ambiental que já são aplicáveis ao local por força 

do tombamento municipal e da legislação ambiental em geral. 

1.2. MINA DE ÁGUAS CLARAS 

Situada em Nova Lima, a operação da Mina de Águas Claras teve início em 1973. A 

mineração dessa cava foi encerrada em novembro de 2002, totalizando cerca de 290 

milhões de toneladas de minério de ferro extraídas. 

Devido a uma grande ruptura em 1992, um talude de cerca de 300 metros de altura, 

remanescente da ruptura, ficou exposto, sem risco de instabilidade global. Entretanto, 

houve rupturas superficiais e processos erosivos que colocaram em risco a crista da Serra do 

Curral, patrimônio histórico e cultural de Belo Horizonte. 

Em função disso, em 2003, a Vale iniciou o estudo de soluções para a estabilização do 

talude. Esses estudos se alongaram até 2008, quando a primeira versão do projeto executivo 

de estabilização do talude foi finalizada. Em 2013, foi realizada a contratação da obra, que 

começou em 2014 e foi concluída em 2016. 

As obras que dão nova cara ao local contemplam a adequação das estruturas de antigas 

pilhas de estéril, da cava e da barragem de rejeitos, buscando a sua inserção no contexto 

ambiental do entorno. 
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A instalação de aspersores complementando o sistema de combate a incêndios é fruto de 

Termo de Acordo e Compromisso assinado com o Ministério Público de Minas Gerais. 

Segundo documento da Vale, o acordo previu investimento total de R$ 2,5 milhões, 

contemplando outras ações, como sinalização, monitoramento, segurança e manutenção da 

trilha da Serra do Curral, revitalização de estruturas e contratação de serviços de cartografia, 

plano de manejo e estudos científicos, entre outros. 

Além da função preventiva dos aspersores, a empresa mantém canhões móveis de água –   

que podem ser acoplados em plataformas com acesso a bombas pressurizadas –    

espalhados na cumeeira. A operação desses equipamentos, quando necessária, é feita por 

bombeiros industriais. 

A futura destinação da área está em processo de estudos pela Vale. Em 2020, foi realizada 

concorrência para a contratação de projeto de uso futuro do terreno, contemplando a 

ocupação urbana da área. 

Diante do quadro apresentado, essa área pode integrar o tombamento estadual, sujeitando-

-se a diretrizes de recuperação ambiental, que já são aplicáveis ao local por força da 

legislação ambiental em geral. 

1.3. MINERAÇÃO LAGOA SECA 

Situada entre os bairros Belvedere e Mangabeiras, em Belo Horizonte, essa mineradora 

explora a dolomita, mineral usado na fabricação de refratários. A Mineração Lagoa Seca 

(MLS) obteve a concessão de lavra na década de 1950, a partir de três processos de outorga 

de direito minerário: um pertencente à Mineração Magnesita; outro, à Indústria de Madeira 

Imunizada Ltda. (IMA); e, outro, à Magnesita Refratários.  

A MLS atuou na região de 1951 a 2012, com lavras a céu aberto e subterrâneas. Ela é a 

responsável pela recuperação das áreas alteradas pela atividade de lavra a céu aberto, 

excluindo-se duas delas: a área da planta de beneficiamento de minérios e o dique 
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Mangabeiras. Em 2012, ambas foram transferidas para a Magnesita, que passou a usá-las 

em sua operação de lavra subterrânea (REVISTA ECOLÓGICO, 2018)1. 

A Mineração Lagoa Seca integra o grupo Unitas, de propriedade da família Pentagna 

Guimarães. O licenciamento de exploração do local, renovado pelo Conselho Municipal de 

Meio Ambiente em 2005, determinou o encerramento definitivo das atividades em abril de 

2012. Contudo, as empresas conseguiram uma prorrogação da licença para operar até 2017. 

Foram definidas 36 condicionantes ambientais pelo COMAM para a renovação da Licença de 

Operação nº 57/99. Além da exigência de execução do Programa de Reabilitação de Áreas 

Degradadas em toda a área utilizada pela empresa, destacam-se duas condicionantes: 

NÚMERO 29 - Apresentar diretrizes e escopo de projeto para a área de mineração a céu aberto, de 

propriedade dos empreendedores, para destinação de uso público coletivo futuro, a ser implantada 

imediatamente ao descomissionamento de cada lavra; NÚMERO 30 - Apresentar projeto básico e 

executivo final, acompanhado de cronograma de execução, para a área de mineração a céu aberto e 

subterrânea, de propriedade dos empreendedores, para destinação de uso coletivo público futuro, a 

ser implementada imediatamente ao descomissionamento de cada lavra. 

Em 2014, apesar de pedidos de revisão feitos pela mineradora, o COMAM manteve as 

condicionantes que estabeleciam a recuperação da área de 1,2 milhões de metros 

quadrados e sua destinação ao uso público e coletivo, eliminando qualquer possibilidade de 

novos empreendimentos no local. 

Em outubro de 2018, representantes da MLS tentaram mais uma vez modificar as 

condicionantes 29 e 30. Contudo, o MPMG interveio impedindo a discussão no conselho. 

Segundo o MP, o tema já estava esgotado, por haver, desde 2014, uma determinação da 

Procuradoria-Geral do Município para que ambas as condicionantes fossem integralmente 

cumpridas, além de uma recomendação do próprio MP, de março de 2011, determinando a 

não revogação das condicionantes do licenciamento. 

 
1 QUEM vai "pagar o pato" da Lagoa Seca? Revista Ecológico. Belo Horizonte, 23 nov. 2018. Disponível em: 
http://revistaecologico.com.br/revista/edicoes-anteriores/edicao-113/quem-vai-pagar-o-pato-da-lagoa-seca/ 
Acesso em: 30/07/2019 

http://revistaecologico.com.br/revista/edicoes-anteriores/edicao-113/quem-vai-pagar-o-pato-da-lagoa-seca/
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Em 24 de outubro de 2018, uma audiência pública foi promovida pelo COMAM. O 

empreendedor responsável pela área apresentou um projeto batizado de “Legado da Serra”, 

que consiste em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) a ser implantada e 

aberta ao público, com gestão participativa. O projeto, entretanto, incluiu apenas a área 

incorporada em 2003 pela empresa Indústria de Madeira Imunizada Ltda., deixando de fora 

da área a ser recuperada uma parte do terreno (Pilha de estéril C).  Para essa área da pilha, 

os empreendedores apresentaram à Secretaria Municipal de Meio Ambiente um projeto 

para implantação de um empreendimento imobiliário, chamado de Parque Burle Marx. Já o 

Movimento Pró-Lagoa Seca propôs a criação de um parque na região. 

Em fevereiro de 2019, o COMAM novamente rejeitou a proposta de uso futuro da área da 

Mineração Lagoa Seca (atualmente sob responsabilidade da Indústria de Madeira Imunizada 

Ltda.), que desconsidera a área da pilha de estéril C dentro do Plano de Fechamento de 

Mina. 

A despeito de todas as decisões contrárias do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a 

Magnesita Mineração, titular do processo minerário n° 6.606/1949, solicitou prorrogação da 

concessão de lavra em 8 de maio de 2018. 

Diante da situação relatada, a inclusão da área da Mineração Lagoa Seca na área de 

tombamento estadual é oportuna, pois reforçará a posição do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e o tombamento municipal. 

1.4. COMPLEXO MINERÁRIO SERRA DO TAQUARIL 

Em 10 de dezembro de 2014, a Taquaril Mineração S.A. (TAMISA) formalizou, na 

Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI) da SEMAD, a solicitação de Licença Prévia 

concomitante com Licença de Instalação (Processo Administrativo 04421/2013/001/2014) 

para o projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), nos municípios de Nova Lima e 

Sabará. O projeto se refere à extração mineral a ser desenvolvida nas poligonais registradas 

sob os números DNPM 4.791/1961, 831.207/1985, 833.232/2003 e 831.142/2005. 
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Em dezembro de 2014, a TAMISA protocolizou o Estudo de Impacto Ambiental junto à 

SUPRAM-CM, solicitando Licença Prévia do seu Projeto CMST, considerando o 

desenvolvimento em três fases, onde se previa a instalação de barragens de rejeito nas fases 

2 e 3. 

Em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em 2015, a SUPRAM-CM solicitou, 

em setembro de 2016, a retirada da barragem da Fase 3. Em novembro desse mesmo ano, a 

TAMISA apresentou um novo conceito de projeto de mineração sem barragem, excluindo a 

Fase 3 do Licenciamento Ambiental e retirando a barragem originalmente prevista na Fase 2, 

substituindo-a por um processo de filtragem e empilhamento de rejeitos. 

Em junho de 2017, o processo foi encaminhado para a Superintendência de Projetos 

Prioritários da SEMAD, ocasião em que foi solicitada a Licença de Instalação da Fase 1 

(beneficiamento a seco) em concomitância com a Licença Prévia das fases 1 e 2. Em julho de 

2018, a SUPPRI solicitou adequação de documentos e estudos, os quais foram 

reapresentados em dezembro de 2018. 

O Complexo Minerário Serra do Taquaril tinha seu processo de licenciamento fragmentado 

em três etapas. O processo administrativo encontra-se arquivado, a pedido do 

empreendedor, desde 29 de maio de 2019. Diante disso, não há restrição para que a área 

em tela faça parte do tombamento estadual. 

Ao fim da análise desse projeto, interpreta-se um enorme risco para a paisagem da Serra do 

Curral, para suas reservas de biodiversidade e recursos naturais e para as comunidades nas 

quais ela está inscrita, por existir na proposta do CMST um alto potencial de destruição de 

uma grande extensão da serra e também do Pico Belo Horizonte, que compõe área tombada 

pelo IPHAN. Embora o empreendimento à época não estivesse em área de proteção 

estadual, o IEPHA solicitou um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da Fase 1 do 

projeto como condicionante2, já que o projeto está inserido numa área de visibilidade 

 
2 A manifestação do IEPHA sobre a avaliação de impacto de atividades e empreendimentos em processo de licenciamento 

ambiental no âmbito do patrimônio cultural encontra prerrogativa legal e justificação na Lei n° 11.726, de 30 de 
dezembro de 1994, que versa sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, e, conforme Deliberação Normativa 
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regional e é muito próximo de unidades de conservação, estando localizado em zonas de 

amortecimento de algumas delas, das quais destaca-se a do Parque Estadual da Serra do 

Rola Moça (GOLDER ASSOCIATES, p. 154, 2018). 

 
CONEP n° 007/2014, empreendimentos em fase de licença prévia (LP), licença prévia (LP) concomitante com licença de 
implantação (LI) e revalidação de licença de operação (REVLO), devem elaborar Estudo Prévio de Impacto Cultural (EPIC) e 
aprovar o respectivo Relatório de Impacto Cultural (RIPC) junto ao IEPHA-MG. 
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Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLAM 
 
 

PARECER TÉCNICO nº 0294/21 
 

 
Cadastro SMMA n° 02718/21 
Empreendimento: Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST 
Empreendedor: Taquaril Mineração S/A - TAMISA 
Localização: município de Nova Lima, divisa com o município de Belo Horizonte 
Referência: Informe ao COMAM – Resposta ao MPF do ofício n° 798/2021/Gabinete de 
Procurador da República 

 
1. Introdução 

A SMMA tomou conhecimento recentemente da intenção da Taquaril Mineração S/A – TAMISA 
implantar o projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, no município de Nova Lima, 
junto ao limite municipal com Belo Horizonte. 
 
Esse empreendimento faz limite com o empreendimento da empresa Empabra – Mina Corumi que 
extraiu minério de ferro na região do Taquaril em Belo Horizonte até o início da década de 1990, 
quando teve suas atividades paralisadas pelo COMAM, motivado pelo tombamento da Serra do 
Curral pela Lei Orgânica do município. Após vários anos, foi aprovado um PRAD no local para 
reabilitação da área degradada pela atividade minerária. Ao longo desse processo, o Estado, pelo 
fato do empreendimento estar situado junto ao limite municipal de Nova Lima, considerou que a 
análise deveria ser no âmbito estadual, visto que os impactos da atividade extrapolavam o território 
de Belo Horizonte, passando a avaliação à alçada do Estado. 
 
É notório o reconhecimento de Belo Horizonte da importância ambiental e paisagística da Serra do 
Curral para o município. Ao longo dessa, observa-se o Parque das Mangabeiras, o Parque Serra 
do Curral, o Parque Fort Lauderdale. A nível estadual, tem-se o Parque Estadual da Baleia, o 
Parque Estadual Serra do Rola Moça, a Estação Ecológica do Cercadinho, a Área de Proteção 
Especial do Barreiro (Manancial do Barreiro). Além do tombamento municipal, parte da serra é 
tombada a nível federal, pelo IPHAN. Em 2015, o Governo Estadual propôs, em conjunto com os 
municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, a criação do 1° Corredor Ecológico da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte na Serra do Curral. 
 
Apesar deste contexto, tem-se que o citado empreendimento, já com anuência do IPHAN, vem 
obtendo as anuências devidas dos parques estaduais próximos e está próximo de ser levado à 
deliberação da Câmera de Atividades Minerárias do COPAM e, em nenhum momento, considerou 
as repercussões no território de Belo Horizonte. 
 
Deste modo, apresenta-se um sintético informe ao COMAM sobre o empreendimento em questão. 
 

2. Informações sobre o empreendimento 

O projeto CMST prevê a lavra e o beneficiamento de minério de ferro em reservas situadas dentro 
do limite do município de Nova Lima, no trecho da Serra do Curral conhecido como Serra do 
Taquaril. Os Direitos Minerários são os processos ANM n° 4.791/1961 (portaria de lavra) e ANM 
831.207/1985, 833.232/2003 e 831.142/2005 (requerimento de lavra). 
 
A empresa Taquaril Mineração S/A pertence ao grupo TAMISA (Grupo Cowan), proprietário da 
Fazenda Ana da Cruz, propriedade rural em Nova Lima e Sabará, com cerca de 1.200 ha. 
 
O projeto prevê duas fases, ao longo de 13 anos de operação, com a lavra e beneficiamento de 
aproximadamente 31 milhões de toneladas de minério de ferro, gerando 24 milhões de toneladas 
de produtos.  
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A Fase 1 contempla a lavra de minério hematítico, com beneficiamento a seco, gerando granulado 
e finos como produtos. Engloba a lavra do minério nas frentes Cava Norte e do minério rolado no 
vale seco a jusante da Cava Norte; planta de britagem e peneiramento (ITM 1); disposição de 
estéril na pilha PDE 1; construção de 4,5 km de estrada interna; construção de 04 bacias de 
contenção de sedimentos; construção de posto de combustível; construção de estruturas 
administrativas. Em termos temporais, a implantação será realizada em 6 meses, a operação em 
4 anos, com uma escala de produção de 1 milhão de toneladas ano. 
 
A Fase 2 compreenderá a lavra de itabirito friável rico, com beneficiamento a úmido, na Cava Oeste 
e Cava Central e o minério remanescente na Cava Norte, numa escala de lavra de 4 milhões de 
toneladas ano de ROM; implantação de planta de beneficiamento a úmido (ITM2); disposição do 
estéril e do rejeito em pilhas – PDE 1 e PDE 2; construção de 1,3 km de novos acessos internos e 
funcionamento das quatro bacias de contenção de sedimentos, do posto de combustível e das 
estruturas administrativas. A Fase 2 tem um período de 2 anos de implantação e uma operação 
de 9 anos, a partir do Ano 5 até o Ano 13. A escala de produção é de 3 milhões de toneladas ano. 
Conforme o EIA, 84% (84,7 ha) da área total do empreendimento (101,24 ha) está inserida na 
Fazenda Ana Cruz. A imagem aérea a seguir, extraída do Estudo de Impacto Ambiental, mostra a 
Área Diretamente Afetada pelo projeto, junto ao limite municipal de Belo Horizonte. 
 

 
Área Diretamente Afetada pelo Projeto CMST 
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Cabe ressaltar que o escoamento da produção, em ambas as fases do projeto, será realizado por 
caminhões rodoviários com destino à MGT-262, aproveitando as estruturas abandonadas da 
antiga Ferrovia do Aço, constituídas por dois túneis, os pilares de uma ponte inacabada sobre o 
ribeirão Arrudas e uma área terraplenada, com cerca de 4 km de comprimento e 100 m de largura 
média, todo este inserido no município de Sabará. O percurso total da estrada será de cerca de 
7,5 km, como pode ser visualizado na imagem aérea a seguir. 
 

 
Estrada a ser utilizada para escoamento da produção, no município de Sabará (Fonte: EIA, 

2019) 
 
O projeto está situado próximo à entrada do Túnel 1, existindo uma estrada de ligação interna 
conectando o projeto ao túnel. A partir desse ponto, a estrada seguirá até o Túnel 2 e os pilares 
abandonados, sobre os quais a empresa pretende construir uma ponte. A empresa está 
desenvolvendo tratativas com o DEER-MG. Essa estrada não fez parte do escopo do EIA.   
 
O estudo aborda sobre o perímetro de tombamento da Serra do Curral estabelecido pelo art. 224, 
inciso I, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, mencionando que este dispositivo foi 
declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 1996. Cita ainda 
que o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte deliberou pelo 
tombamento provisório, em âmbito administrativo da Serra do Curral, mediante a publicação de 04 
deliberações, sendo que a Deliberação n° 26/2022 englobaria a subárea que limita com a região 
do empreendimento. O relatório ressalta que tal tombamento não pode se prolongar, 
evidentemente, para os municípios vizinhos, logo seus efeitos não se projetam para as áreas 
apropriadas pelo Projeto CMST. Foram citadas as anuências concedidas pelo IPHAN em relação 
ao tombamento federal da Serra do Curral. 
 
Outra questão abordada no EIA, diz respeito à proximidade do projeto com os parques municipais 
das Mangabeiras, Fort Lauderdale e Paredão da Serra do Curral (Parque Serra do Curral) e a 
desnecessidade de anuência dos gestores dessas unidades. Pelo fato do projeto se localizar 
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exclusivamente no município de Nova Lima, o estudo afirma que não dependeria de autorização 
do gestor de unidades presentes em outro município, pois isso seria assumir que o município 
poderia exceder sua competência administrativa além de seu limite territorial. 
 
Para realização do diagnóstico ambiental, preliminarmente foram estabelecidas as áreas de estudo 
local e regional para os meios físico, biótico e socioeconômico. Após avaliar os impactos nos meios 
diagnósticos, foram estabelecidas as áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 
 
Na sequência, apresenta-se a Área de Estudo Local para diagnóstico do meio físico. É possível 
observar que foi utilizado somente o critério de bacia hidrográfica. Apesar das estruturas estarem 
situadas junto ao limite com o município de Belo Horizonte, este não foi considerado como passível 
das repercussões do empreendimento. 
 

 
Área de Estudo Local considerada para diagnóstico do Meio Físico 

 
O Meio Físico abordou os seguintes temas: clima e condições meteorológicas, qualidade do ar, 
ruído, geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos superficiais, áreas de preservação 
permanente – APP, hidrogeologia, qualidade das águas, espeleologia. 
 
Para levantamento do clima, foram consideradas as Normais Climatológicas da Estação 
Climatológica de Belo Horizonte, do INMET. 
 
Para o tema Qualidade do Ar, foram estabelecidos cinco pontos de monitoramento, sendo que o 
ponto PQar 01, se encontra na av. Professor Navantino Alves, 667, bairro Jardim Taquaril, apesar 
de Belo Horizonte não ter sido considerado como Área de Estudo Local. 
 
Da mesma forma, para o tema ruído, também foram estabelecidos 05 pontos de monitoramento, 
sendo um ponto em Belo Horizonte, no mesmo local do ponto de qualidade do ar. 
 
Para o Meio Biótico, foi estabelecida a Área de Estudo Local apresentada a seguir que considera, 
em Belo Horizonte, o Parque Estadual da Baleia e os parques municipais dos Mangabeiras e 
Paredão da Serra do Curral. 
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Área de Estudo Local considerada para diagnóstico do Meio Biótico 

 
Para diagnóstico do meio biótico, foram considerados os temas flora (pteridófitas, gimnospermas 
e angiospermas) e fauna dos seguintes grupos: herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna, 
mastofauna não voadora (mamíferos de pequeno, médio e grande porte), mastofauna voadora, 
entomofauna de importância sanitária, ictiofauna (peixes), comunidades hidrobiológicas 
(fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos). 
 
Desses, cabe menção aos mamíferos de médio e grande porte, que demandam uma área de vida 
maior e realizam grandes deslocamentos. O estudo diagnosticou cinco espécies ameaçadas: lobo-
guará, onça-parda, raposinha, cateto e jaguatirica. 
 
Para o meio socioeconômico, o EIA informou que foi considerada como Área de Estudo Local a 
Fazenda Ana da Cruz, os municípios de Nova Lima, Sabará e as regiões administrativas Centro 
Sul e Leste de Belo Horizonte. 
 

3. Discussão 

Conforme metodologia proposta, o EIA, após a avaliação dos impactos ambientais, delimitou as 
áreas de influência direta e indireta do empreendimento para os meios físico, biótico e 
socioeconômico. 
 
As áreas de influência direta e indireta para o meio físico demarcadas excluíram o território de Belo 
Horizonte, considerando somente a questão de bacia hidrográfica. No entanto, na sequência, o 
EIA apresenta as áreas de influência temáticas de ruído, de qualidade do ar e de vibração que 
mostram as áreas passíveis de serem impactadas no território municipal, conforme apresentado 
na sequência: 
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Logo, nota-se que o limite municipal não é uma parede invisível que define que todas as 
repercussões desse empreendimento ficarão restritas ao município de Nova Lima. 
 
Verifica-se que Belo Horizonte foi excluído das discussões, estudos e levantamentos e o COMAM 
foi desconsiderado até de uma simples comunicação. 
 
Observa-se que o local se encontra distante das ocupações humanas de Belo Horizonte e, por 
isso, provavelmente, não serão receptores dos incômodos ocasionados pelo empreendimento. 
Contudo, deve-se considerar que são áreas de baixa ocupação justamente porque Belo Horizonte, 
reconhecendo a importância ambiental do limite sul do município, definiu em seu zoneamento 
municipal e na criação de áreas de proteção ambiental, a vocação à preservação. 
 
Para melhor conhecimento do espaço de vida dos mamíferos de médio e grande porte, seria válido 
considerar os parques municipais próximos, especialmente o Parque das Mangabeiras, cujo limite 
sudeste se encontra a cerca de 500 m da denominada cava Norte. Quando se considera o corredor 
ecológico da Serra do Curral é estranho não mencionar essa grande proximidade do 
empreendimento com o Parque das Mangabeiras. É perceptível, apesar de dividida pela cumeeira 
da Serra do Curral, uma continuidade natural entre as cabeceiras do córrego da Serra e do córrego 
da Fazenda. No entanto, não houve nenhum ponto amostral de fauna em Belo Horizonte e 
nenhuma abordagem sobre essa inter-relação espacial e a presença de um corredor ecológico. 
Conexão essa que, com o empreendimento, será interrompida ou prejudicada, ilhando espécies 
nas unidades existentes, reduzindo seu hábitat. 
 
Para desmonte do material rochoso, o empreendimento prevê o uso de explosivos. As diferentes 
atividades que serão realizadas no local irão ampliar a antropização, aumentar o risco de incêndios, 
alterar a qualidade do ar e o nível de ruído e de vibração.  
 
Feitas essas considerações, entende-se que houve uma desconsideração ao meio ambiente de 
Belo Horizonte que não se justifica pelo fato do empreendimento não estar situado em seu 
território. 
 
Dentro do contexto legal o EIA afirma que o empreendimento será desenvolvido dentro do 
perímetro do decreto de lavra emitido para o empreendedor. Os limites desse decreto estariam 
contidos apenas no território do Município de Nova Lima. Nesses termos, apenas uma fração do 
terreno daquele município compreenderia a denominada Área Diretamente Afetada – ADA. 
 
A Área Diretamente Afetada é conceituada conforme o artigo 2º, I, da Deliberação Normativa 
COPAM nº 213/2017, como segue: “área onde ocorrerão as intervenções do empreendimento”.  
 
O parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/1997, dispõe: “No procedimento de 
licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão 
de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes”. 
 
Portanto, sabendo-se que o decreto de lavra ocupa exclusivamente o território do Município de 
Nova Lima, este seria o ente federativo a ser convocado a emitir a certidão referida acima. Essa é 
a impressão a partir das ilustrações apresentadas nos estudos ambientais. A SMMA solicitou à 
Secretaria Municipal de Política Urbana a demarcação do limite municipal e da poligonal da área 
objeto do decreto de lavra do projeto minerário em tela. O resultado mostra que o território de Belo 
Horizonte está incluído no interior da poligonal em três porções separadas (figuras 1 e 2 ao final 
do texto). Essas três áreas somam cerca de 36 m². É um espaço mínimo, porém pertencente e 
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administrado pelo Município de Belo Horizonte. Portanto, mesmo mínima, essa porção do território 
implica em que Belo Horizonte compõe a Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento, o 
que resulta na exigência do atendimento à obrigação prevista no artigo 10, §1º, da Resolução 
CONAMA n° 237/1997 também em relação à capital do estado. 
 
A possibilidade da interferência do empreendimento sobre o território de Belo Horizonte é 
percebida na porção superior da chamada “cava norte” do projeto aonde haverá, no mínimo, o 
ajuste do terreno natural com a bancada mais elevada projetada para essa cava. Sabendo-se que 
na região a montante do Parque Estadual da Baleia está em nível topográfico superior em relação 
ao território de Nova Lima, é possível prever o surgimento de focos erosivos com escoamento no 
sentido de Nova Lima, assoreando o vale do município vizinho por meio da erosão da área mais 
elevada no município de Belo Horizonte, desde que não haja o devido controle de engenharia. 
 
A topografia na área da cava norte do projeto CMST é bastante acentuada, com mergulho das 
camadas rochosas em posição que favorece o surgimento de movimentos de massa, deslocando 
volumes do terreno encosta abaixo, podendo provocar o recuo da linha de divisa para o interior do 
atual território do município de BH, já que ela acompanha a linha de cumeada do alinhamento 
montanhoso. 
 
Ressalta-se, aqui, que há um exemplo conhecido de interferência direta de um empreendimento 
localizado em Nova Lima sobre o território de B. Horizonte: a conhecida Mina de Águas Claras, 
que promoveu a deformação do perfil emblemático da Serra do Curral à altura do Parque das 
Mangabeiras e motivou manifestações da sociedade da época (“Olhe bem as montanhas”, década 

de 1970). Mais recentemente, já no século 21 e com a lavra encerrada, um movimento de massa 
ocorrido na face da escarpa final da Serra do Curral voltada para Nova Lima levou ao fechamento 
preventivo da trilha de passeio pela sua cumeada, próximo ao Parque das Mangabeiras. 
 
Há ainda um impacto polêmico devido à falta de dados de monitoramento pretéritos à abertura da 
Mina Águas Claras: a perda de nascentes da bacia do Córrego da Serra no interior do Parque das 
Mangabeiras, devido ao rebaixamento do nível d’água subterrâneo em função do aprofundamento 
da cava daquela mina, fato afirmado por antigos funcionários do Parque. 
 
Conforme visto nas imagens a seguir, o empreendimento TAMISA localiza-se junto à divisa de 
Nova Lima com Belo Horizonte e Sabará. Particularmente, o perímetro do decreto de lavra chega 
a penetrar no território de Belo Horizonte. As imagens exibindo modelo da conformação futura da 
chamada cava norte sugerem que a condição topográfica inferior ao terreno de Belo Horizonte, 
associada à direção e caimento geral das estruturas planares das rochas locais podem propiciar o 
surgimento de movimentos de massa, durante e após a lavra.  
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Limite municipal em amarelo; limite do decreto de lavra em vermelho; círculos: trechos com 

interseção dos perímetros 

 
Visão aproximada da figura 1; as setas indicam as áreas de BH (em azul) no interior do 

perímetro do decreto de lavra 
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4. Conclusão 

Pelo apresentado, entende-se que o histórico de eventos prejudiciais à diretriz de preservação da 
Serra do Curral ocorridos em outros projetos minerários também localizados no alinhamento 
montanhoso da Serra do Curral, associados aos danos possíveis advindos do projeto minerário 
em questão, bem como ao fato do perímetro do decreto de lavra adentrar o município de Belo 
Horizonte, além da possibilidade de haver deslizamentos que atinjam o território municipal, 
demonstra a necessidade de que Belo Horizonte seja ouvida na forma determinada pelo artigo 10, 
§ 1º, da Resolução CONAMA nº 237, de 9/12/1997, ressaltando especialmente os possíveis 
impactos para a fauna e flora do Parque das Mangabeiras e ao corredor ecológico que será 
prejudicado pelo empreendimento. 
 
Belo Horizonte, 17 de março de 2021 
 
 
Cyrano dos Reis Guimarães  
Geólogo – BM: 39.855-5  
 
 
João Vicente de Figueiredo Mariano  
Geólogo – BM: 40.795-3  
 
 
De acordo: 
 
 
Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni – BM. 74.173-X  
Diretor de Licenciamento Ambiental – DLAM 
 

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

1M
23

M
R

8C
C

JS
3G

7.
 C

on
fo

rm
e 

as
 d

is
po

si
çõ

es
 d

a 
C

on
st

itu
iç

ão
 F

ed
er

al
, L

ei
 F

ed
er

al
 d

e 
A

rq
ui

vo
s 

8.
15

9/
91

 e

D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

, f
oi

 u
til

iz
ad

a 
A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l. 
A

ss
in

an
te

(s
):

 P
E

D
R

O
 R

IB
E

IR
O

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 F
R

A
N

Z
O

N
I G

R
O

S
S

I



Num. 9543045172 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:30
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173060500009539136941
Número do documento: 22070600173060500009539136941

BELO HORIZONTE
Diário Oficial do Município - DOMAno XXVIII • N. 6.533 7/6/2022

DECRETO Nº 17.986, DE 6 DE JUNHO DE 2022.

Institui o Corredor Ecológico Espinhaço-Serra do Curral, no Município, e dá outras provi-
dências. 

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 
da Lei Orgânica, e considerando o disposto na Lei nº 10.879, de 27 de novembro de 2015, na Lei Estadual 
nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
DECRETA:

Art. 1º – Fica instituído e reconhecido o Corredor Ecológico Espinhaço-Serra do Curral – CE-
ESC –, constituído pela área localizada entre a Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – Minas 
Tênis Clube, no Bairro Taquaril, e a Mineração Lagoa Seca, no Bairro Belvedere, no Município, conforme 
Anexo I.

§ 1º – Para fins de gestão do território, a área referida no art. 1º divide-se em três zonas, na 
forma do Anexo II: 

I – Zona de Proteção, composta por áreas de uso restrito, que abrange as unidades de conser-
vação, públicas e privadas, de proteção integral e uso sustentável, os Parques Municipais e fragmentos de 
vegetação nativa bem preservados, mantido o dever de observância às normas de gestão e uso definidas 
em plano de manejo;  

II – Zona de Manejo e Recuperação, composta por áreas degradadas com potencial de recupe-
ração natural ou induzida a serem incorporadas na paisagem natural, visando promover a conectividade 
da paisagem e constituindo zonas temporárias, com a finalidade de deter a degradação dos recursos ou de 
restauração; 

III – Zona de Uso Intensivo, composta por áreas de uso antrópico consolidado presentes no 
território na data de publicação deste decreto.

§ 2º – A área do CEESC é de 1.185,22ha (mil, cento e oitenta e cinco hectares e dois mil e 
duzentos metros quadrados) e o perímetro é de 42.164,80m (quarenta e dois mil, cento e sessenta e quatro 
metros e oitenta centímetros), cujo memorial descritivo encontra-se no Anexo III.

Art. 2º – O CEESC atenderá aos seguintes objetivos:
I – promover a conectividade estrutural e funcional entre as unidades de conservação e parques 

e fragmentos de vegetação natural da Serra do Curral, entre o Taquaril e o Belvedere;
II – permitir a conectividade entre a região do Parque Estadual da Serra do Rola Moça até a 

região da Serra da Piedade, formando um corredor ecológico ampliado, abrigando ambientes florestais, 
campestres e savânicos, ricos em biodiversidade; 

III – assegurar a conservação da cobertura vegetal na Serra do Curral, marcada pela alta di-
versidade biológica, distribuída entre áreas de mata atlântica e cerrado, incluindo campos rupestres, com 
espécies endêmicas e em risco de extinção, contribuindo para a manutenção do microclima regional e 
outros serviços ecossistêmicos;

IV – proteger a diversidade faunística na Serra do Curral, associada à grande variação altitudi-
nal, à diversidade de fitofisionomias, com áreas de campos de altitude, campos rupestres e florestas;

V – proteger o ecótono, caraterizado pela transição ambiental entre biomas do Cerrado e da 
Mata Atlântica;

VI – preservar as formações geológicas e fisiográficas da serra, estritamente delimitadas, deten-
toras de valor excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural;

VII – proteger os mananciais hídricos da Serra do Curral, incluindo-se as áreas de preservação 
permanente, úmidas e de topos de morro, visando à conservação dos seus ecossistemas aquáticos, a pere-
nidade e a qualidade do recurso hídrico para o abastecimento humano;

VIII – atuar como barreira natural, pela paisagem alongada da serra no sentido nordeste-sudo-
este, protegendo contra os ventos frios do sul e quentes do norte e reservando áreas de recarga hídrica para 
prover o abastecimento de água da população urbana;

IX – preservar a paisagem natural e sociocultural da serra; 
X – evidenciar a diversidade cultural e a diversidade natural representada pela serra e que estas 

constituem o locus, por excelência, revelando a estreita relação de dependência entre os ecossistemas e o 
bem-estar humano;

XI – evidenciar a importância da serra no desenvolvimento da arquitetura, das artes monumen-
tais, de planejamento urbano ou de paisagismo do Município; 

XII – contribuir para o fortalecimento dos tombamentos patrimoniais federal, estadual e muni-
cipal que contemplam o conjunto paisagístico-cultural da Serra do Curral; 

XIII – monitorar e regular o uso e a ocupação do solo, restringindo a construção de edificações 
que causem impacto e direcionando tratamentos que reduzam impactos anteriores ao conjunto histórico-
-paisagístico ambiental da Serra do Curral na porção entre o Taquaril e o Belvedere;

XIV – estabelecer um território-modelo de gestão integrada e sustentável da paisagem por meio 
da conservação, do uso racional e da recuperação e manejo dos ecossistemas da Serra do Curral, porção 
entre o Taquaril e o Belvedere;

XV – promover a implantação de área de proteção dentro do Sistema Municipal de Áreas Protegidas.

Art. 3º – O modelo de gestão e o plano de trabalho do CEESC, incluindo as etapas de imple-
mentação, serão definidos em portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA – a ser editada 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação deste decreto.

Art. 4º – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 6 de junho de 2022.

Fuad Noman
Prefeito de Belo Horizonte

ANEXO I
(a que se refere o caput do art. 1º do Decreto nº 17.986, de 6 de junho de 2022)

LOCALIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO ESPINHAÇO-SERRA DO CURRAL, NO MUNICÍPIO

ANEXO I 
(a que se refere o caput do art. 1º do Decreto nº 17.986, de 6 de junho de 2022) 

 
LOCALIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO ESPINHAÇO-SERRA DO CURRAL, NO MUNICÍPIO
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Poder Executivo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
(a que se refere o § 2º do art. 1º do Decreto nº 17.986, de 6 de junho de 2022) 
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ANEXO III
(a que se refere o § 1º do art. 1º do Decreto nº 17.986, de 6 de junho de 2022)

MEMORIAL DESCRITIVO DO CORREDOR ECOLÓGICO ESPINHAÇO-SERRA DO CURRAL

A descrição da área do Corredor Ecológico Serra do Curral parte das coordenadas de Projeção Transversal de 
Mercator (UTM) SIRGAS 2000 – Zona 23 Sul, com área total de 1.185,22 hectares e é totalmente inserido no 
município de Belo Horizonte. É considerado um fragmento único e inicia-se no ponto P01 definido pelas 
coordenadas E: 611878 m e N: 7791240 m, na divisa municipal entre os municípios de Belo Horizonte e Nova 
Lima, deste segue até o ponto P02 definido pelas coordenadas E: 611758,0000 m e  N: 7791250,0000 m,  com 
azimute de 274° ,45´ 49,11´´ e distância de 120,42 m; deste segue até o ponto P03 definido pelas coordenadas 
E: 611689,0000 m e  N: 7791260,0000 m,  com azimute de 278° ,14´ 46,75´´ e distância de 69,72 m; deste 
segue até o ponto P04 definido pelas coordenadas E: 611671,0000 m e  N: 7791280,0000 m,  com azimute de 
318° ,00´ 46,04´´ e distância de 26,91 m; deste segue até o ponto P05 definido pelas coordenadas E: 
611670,0000 m e  N: 7791270,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue 
até o ponto P06 definido pelas coordenadas E: 611659,0000 m e  N: 7791280,0000 m,  com azimute de 312° 
,16´ 25,28´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P07 definido pelas coordenadas E: 611642,0000 
m e  N: 7791290,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto 
P08 definido pelas coordenadas E: 611648,0000 m e  N: 7791310,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ 
e distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P09 definido pelas coordenadas E: 611664,0000 m e  N: 
7791330,0000 m,  com azimute de 38° ,39´ 35,31´´ e distância de 25,61 m; deste segue até o ponto P10 defi-
nido pelas coordenadas E: 611671,0000 m e  N: 7791350,0000 m,  com azimute de 19° ,17´ 24,17´´ e distân-
cia de 21,19 m; deste segue até o ponto P11 definido pelas coordenadas E: 611678,0000 m e  N: 7791430,0000 
m,  com azimute de 5° ,00´ 02,32´´ e distância de 80,31 m; deste segue até o ponto P12 definido pelas coor-
denadas E: 611671,0000 m e  N: 7791480,0000 m,  com azimute de 352° ,01´ 49,40´´ e distância de 50,49 m; 
deste segue até o ponto P13 definido pelas coordenadas E: 611652,0000 m e  N: 7791510,0000 m,  com azi-
mute de 327° ,39´ 09,20´´ e distância de 35,51 m; deste segue até o ponto P14 definido pelas coordenadas E: 
611663,0000 m e  N: 7791520,0000 m,  com azimute de 47° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue 
até o ponto P15 definido pelas coordenadas E: 611654,0000 m e  N: 7791550,0000 m,  com azimute de 343° 
,18´ 02,72´´ e distância de 31,32 m; deste segue até o ponto P16 definido pelas coordenadas E: 611630,0000 
m e  N: 7791580,0000 m,  com azimute de 321° ,20´ 24,69´´ e distância de 38,42 m; deste segue até o ponto 
P17 definido pelas coordenadas E: 611587,0000 m e  N: 7791610,0000 m,  com azimute de 304° ,54´ 08,98´´ 
e distância de 52,43 m; deste segue até o ponto P18 definido pelas coordenadas E: 611541,0000 m e  N: 
7791620,0000 m,  com azimute de 282° ,15´ 53,19´´ e distância de 47,07 m; deste segue até o ponto P19 de-
finido pelas coordenadas E: 611569,0000 m e  N: 7791680,0000 m,  com azimute de 25° ,01´ 00,82´´ e dis-
tância de 66,21 m; deste segue até o ponto P20 definido pelas coordenadas E: 611575,0000 m e  N: 
7791730,0000 m,  com azimute de 6° ,50´ 33,98´´ e distância de 50,36 m; deste segue até o ponto P21 defini-
do pelas coordenadas E: 611574,0000 m e  N: 7791750,0000 m,  com azimute de 357° ,08´ 15,34´´ e distância 
de 20,02 m; deste segue até o ponto P22 definido pelas coordenadas E: 611552,0000 m e  N: 7791770,0000 
m,  com azimute de 312° ,16´ 25,28´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o ponto P23 definido pelas co-
ordenadas E: 611524,0000 m e  N: 7791780,0000 m,  com azimute de 289° ,39´ 13,77´´ e distância de 29,73 
m; deste segue até o ponto P24 definido pelas coordenadas E: 611476,0000 m e  N: 7791770,0000 m,  com 
azimute de 258° ,13´ 54,16´´ e distância de 49,03 m; deste segue até o ponto P25 definido pelas coordenadas 
E: 611471,0000 m e  N: 7791790,0000 m,  com azimute de 345° ,57´ 49,52´´ e distância de 20,62 m; deste 
segue até o ponto P26 definido pelas coordenadas E: 611483,0000 m e  N: 7791830,0000 m,  com azimute de 
16° ,41´ 57,28´´ e distância de 41,76 m; deste segue até o ponto P27 definido pelas coordenadas E: 611491,0000 
m e  N: 7791890,0000 m,  com azimute de 7° ,35´ 40,72´´ e distância de 60,53 m; deste segue até o ponto P28 
definido pelas coordenadas E: 611507,0000 m e  N: 7791970,0000 m,  com azimute de 11° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 81,58 m; deste segue até o ponto P29 definido pelas coordenadas E: 611514,0000 m e  N: 
7792030,0000 m,  com azimute de 6° ,39´ 15,93´´ e distância de 60,41 m; deste segue até o ponto P30 defini-
do pelas coordenadas E: 611517,0000 m e  N: 7792090,0000 m,  com azimute de 2° ,51´ 44,66´´ e distância 
de 60,07 m; deste segue até o ponto P31 definido pelas coordenadas E: 611511,0000 m e  N: 7792150,0000 
m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e distância de 60,30 m; deste segue até o ponto P32 definido pelas co-
ordenadas E: 611520,0000 m e  N: 7792190,0000 m,  com azimute de 12° ,40´ 49,38´´ e distância de 41,00 
m; deste segue até o ponto P33 definido pelas coordenadas E: 611516,0000 m e  N: 7792230,0000 m,  com 
azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e distância de 40,20 m; deste segue até o ponto P34 definido pelas coordenadas 
E: 611530,0000 m e  N: 7792240,0000 m,  com azimute de 54° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste 
segue até o ponto P35 definido pelas coordenadas E: 611550,0000 m e  N: 7792280,0000 m,  com azimute de 
26° ,33´ 54,18´´ e distância de 44,72 m; deste segue até o ponto P36 definido pelas coordenadas E: 611545,0000 
m e  N: 7792300,0000 m,  com azimute de 345° ,57´ 49,52´´ e distância de 20,62 m; deste segue até o ponto 
P37 definido pelas coordenadas E: 611543,0000 m e  N: 7792330,0000 m,  com azimute de 356° ,11´ 09,33´´ 
e distância de 30,07 m; deste segue até o ponto P38 definido pelas coordenadas E: 611521,0000 m e  N: 
7792360,0000 m,  com azimute de 323° ,44´ 46,18´´ e distância de 37,20 m; deste segue até o ponto P39 de-
finido pelas coordenadas E: 611491,0000 m e  N: 7792380,0000 m,  com azimute de 303° ,41´ 24,24´´ e 
distância de 36,06 m; deste segue até o ponto P40 definido pelas coordenadas E: 611458,0000 m e  N: 
7792410,0000 m,  com azimute de 312° ,16´ 25,28´´ e distância de 44,60 m; deste segue até o ponto P41 de-
finido pelas coordenadas E: 611441,0000 m e  N: 7792420,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e 
distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P42 definido pelas coordenadas E: 611424,0000 m e  N: 
7792430,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P43 de-
finido pelas coordenadas E: 611399,0000 m e  N: 7792400,0000 m,  com azimute de 219° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 39,05 m; deste segue até o ponto P44 definido pelas coordenadas E: 611297,0000 m e  N: 
7792390,0000 m,  com azimute de 264° ,24´ 02,38´´ e distância de 102,49 m; deste segue até o ponto P45 
definido pelas coordenadas E: 611208,0000 m e  N: 7792400,0000 m,  com azimute de 276° ,24´ 39,02´´ e 
distância de 89,56 m; deste segue até o ponto P46 definido pelas coordenadas E: 611191,0000 m e  N: 
7792410,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P47 de-
finido pelas coordenadas E: 611104,0000 m e  N: 7792450,0000 m,  com azimute de 294° ,41´ 29,61´´ e 
distância de 95,75 m; deste segue até o ponto P48 definido pelas coordenadas E: 611077,0000 m e  N: 
7792440,0000 m,  com azimute de 249° ,40´ 36,71´´ e distância de 28,79 m; deste segue até o ponto P49 de-
finido pelas coordenadas E: 610907,0000 m e  N: 7792420,0000 m,  com azimute de 263° ,17´ 24,59´´ e 
distância de 171,17 m; deste segue até o ponto P50 definido pelas coordenadas E: 610881,0000 m e  N: 
7792430,0000 m,  com azimute de 291° ,02´ 15,04´´ e distância de 27,86 m; deste segue até o ponto P51 de-
finido pelas coordenadas E: 610856,0000 m e  N: 7792440,0000 m,  com azimute de 291° ,48´ 05,07´´ e 
distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P52 definido pelas coordenadas E: 610844,0000 m e  N: 
7792450,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P53 de-
finido pelas coordenadas E: 610848,0000 m e  N: 7792550,0000 m,  com azimute de 2° ,17´ 26,20´´ e distân-
cia de 100,08 m; deste segue até o ponto P54 definido pelas coordenadas E: 610855,0000 m e  N: 7792630,0000 
m,  com azimute de 5° ,00´ 02,32´´ e distância de 80,31 m; deste segue até o ponto P55 definido pelas coor-
denadas E: 610856,0000 m e  N: 7792740,0000 m,  com azimute de 0° ,31´ 15,08´´ e distância de 110,00 m; 
deste segue até o ponto P56 definido pelas coordenadas E: 610842,0000 m e  N: 7792770,0000 m,  com azi-
mute de 334° ,58´ 59,18´´ e distância de 33,11 m; deste segue até o ponto P57 definido pelas coordenadas E: 
610831,0000 m e  N: 7792790,0000 m,  com azimute de 331° ,11´ 21,14´´ e distância de 22,83 m; deste segue 
até o ponto P58 definido pelas coordenadas E: 610836,0000 m e  N: 7792810,0000 m,  com azimute de 14° 
,02´ 10,48´´ e distância de 20,62 m; deste segue até o ponto P59 definido pelas coordenadas E: 610879,0000 
m e  N: 7792790,0000 m,  com azimute de 114° ,56´ 38,06´´ e distância de 47,42 m; deste segue até o ponto 
P60 definido pelas coordenadas E: 610917,0000 m e  N: 7792770,0000 m,  com azimute de 117° ,45´ 30,75´´ 
e distância de 42,94 m; deste segue até o ponto P61 definido pelas coordenadas E: 610933,0000 m e  N: 
7792760,0000 m,  com azimute de 122° ,00´ 19,38´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P62 de-
finido pelas coordenadas E: 611015,0000 m e  N: 7792740,0000 m,  com azimute de 103° ,42´ 25,06´´ e 
distância de 84,40 m; deste segue até o ponto P63 definido pelas coordenadas E: 611025,0000 m e  N: 
7792730,0000 m,  com azimute de 135° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P64 de-
finido pelas coordenadas E: 611047,0000 m e  N: 7792720,0000 m,  com azimute de 114° ,26´ 38,24´´ e 
distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P65 definido pelas coordenadas E: 611066,0000 m e  N: 
7792710,0000 m,  com azimute de 117° ,45´ 30,75´´ e distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P66 de-
finido pelas coordenadas E: 611102,0000 m e  N: 7792690,0000 m,  com azimute de 119° ,03´ 16,57´´ e dis-
tância de 41,18 m; deste segue até o ponto P67 definido pelas coordenadas E: 611132,0000 m e  N: 
7792670,0000 m,  com azimute de 123° ,41´ 24,24´´ e distância de 36,06 m; deste segue até o ponto P68 de-

finido pelas coordenadas E: 611155,0000 m e  N: 7792650,0000 m,  com azimute de 131° ,00´ 32,71´´ e 
distância de 30,48 m; deste segue até o ponto P69 definido pelas coordenadas E: 611181,0000 m e  N: 
7792640,0000 m,  com azimute de 111° ,02´ 15,04´´ e distância de 27,86 m; deste segue até o ponto P70 de-
finido pelas coordenadas E: 611202,0000 m e  N: 7792650,0000 m,  com azimute de 64° ,32´ 11,96´´ e dis-
tância de 23,26 m; deste segue até o ponto P71 definido pelas coordenadas E: 611228,0000 m e  N: 
7792660,0000 m,  com azimute de 68° ,57´ 44,96´´ e distância de 27,86 m; deste segue até o ponto P72 defi-
nido pelas coordenadas E: 611242,0000 m e  N: 7792670,0000 m,  com azimute de 54° ,27´ 44,36´´ e distân-
cia de 17,20 m; deste segue até o ponto P73 definido pelas coordenadas E: 611240,0000 m e  N: 7792690,0000 
m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P74 definido pelas co-
ordenadas E: 611232,0000 m e  N: 7792710,0000 m,  com azimute de 338° ,11´ 54,93´´ e distância de 21,54 
m; deste segue até o ponto P75 definido pelas coordenadas E: 611228,0000 m e  N: 7792730,0000 m,  com 
azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P76 definido pelas coordenadas 
E: 611212,0000 m e  N: 7792740,0000 m,  com azimute de 302° ,00´ 19,38´´ e distância de 18,87 m; deste 
segue até o ponto P77 definido pelas coordenadas E: 611213,0000 m e  N: 7792750,0000 m,  com azimute de 
5° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P78 definido pelas coordenadas E: 611226,0000 
m e  N: 7792760,0000 m,  com azimute de 52° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto 
P79 definido pelas coordenadas E: 611243,0000 m e  N: 7792780,0000 m,  com azimute de 40° ,21´ 52,33´´ 
e distância de 26,25 m; deste segue até o ponto P80 definido pelas coordenadas E: 611275,0000 m e  N: 
7792750,0000 m,  com azimute de 133° ,09´ 08,60´´ e distância de 43,86 m; deste segue até o ponto P81 de-
finido pelas coordenadas E: 611293,0000 m e  N: 7792780,0000 m,  com azimute de 30° ,57´ 49,52´´ e dis-
tância de 34,99 m; deste segue até o ponto P82 definido pelas coordenadas E: 611308,0000 m e  N: 
7792810,0000 m,  com azimute de 26° ,33´ 54,18´´ e distância de 33,54 m; deste segue até o ponto P83 defi-
nido pelas coordenadas E: 611345,0000 m e  N: 7792820,0000 m,  com azimute de 74° ,52´ 33,57´´ e distân-
cia de 38,33 m; deste segue até o ponto P84 definido pelas coordenadas E: 611344,0000 m e  N: 7792850,0000 
m,  com azimute de 358° ,05´ 27,05´´ e distância de 30,02 m; deste segue até o ponto P85 definido pelas co-
ordenadas E: 611338,0000 m e  N: 7792870,0000 m,  com azimute de 343° ,18´ 02,72´´ e distância de 20,88 
m; deste segue até o ponto P86 definido pelas coordenadas E: 611359,0000 m e  N: 7792890,0000 m,  com 
azimute de 46° ,23´ 49,85´´ e distância de 29,00 m; deste segue até o ponto P87 definido pelas coordenadas 
E: 611358,0000 m e  N: 7792900,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste 
segue até o ponto P88 definido pelas coordenadas E: 611393,0000 m e  N: 7792890,0000 m,  com azimute de 
105° ,56´ 43,43´´ e distância de 36,40 m; deste segue até o ponto P89 definido pelas coordenadas E: 
611430,0000 m e  N: 7792860,0000 m,  com azimute de 129° ,02´ 07,85´´ e distância de 47,63 m; deste segue 
até o ponto P90 definido pelas coordenadas E: 611473,0000 m e  N: 7792850,0000 m,  com azimute de 103° 
,05´ 30,82´´ e distância de 44,15 m; deste segue até o ponto P91 definido pelas coordenadas E: 611491,0000 
m e  N: 7792860,0000 m,  com azimute de 60° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto 
P92 definido pelas coordenadas E: 611516,0000 m e  N: 7792850,0000 m,  com azimute de 111° ,48´ 05,07´´ 
e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P93 definido pelas coordenadas E: 611504,0000 m e  N: 
7792820,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 32,31 m; deste segue até o ponto P94 de-
finido pelas coordenadas E: 611498,0000 m e  N: 7792830,0000 m,  com azimute de 329° ,02´ 10,48´´ e 
distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P95 definido pelas coordenadas E: 611485,0000 m e  N: 
7792800,0000 m,  com azimute de 203° ,25´ 43,29´´ e distância de 32,70 m; deste segue até o ponto P96 de-
finido pelas coordenadas E: 611465,0000 m e  N: 7792790,0000 m,  com azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P97 definido pelas coordenadas E: 611422,0000 m e  N: 
7792750,0000 m,  com azimute de 227° ,04´ 12,11´´ e distância de 58,73 m; deste segue até o ponto P98 de-
finido pelas coordenadas E: 611411,0000 m e  N: 7792770,0000 m,  com azimute de 331° ,11´ 21,14´´ e dis-
tância de 22,83 m; deste segue até o ponto P99 definido pelas coordenadas E: 611398,0000 m e  N: 
7792760,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P100 
definido pelas coordenadas E: 611386,0000 m e  N: 7792750,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e 
distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P101 definido pelas coordenadas E: 611360,0000 m e  N: 
7792730,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 32,80 m; deste segue até o ponto P102 
definido pelas coordenadas E: 611380,0000 m e  N: 7792710,0000 m,  com azimute de 135° ,00´ 00,00´´ e 
distância de 28,28 m; deste segue até o ponto P103 definido pelas coordenadas E: 611377,0000 m e  N: 
7792690,0000 m,  com azimute de 188° ,31´ 50,76´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P104 
definido pelas coordenadas E: 611360,0000 m e  N: 7792670,0000 m,  com azimute de 220° ,21´ 52,33´´ e 
distância de 26,25 m; deste segue até o ponto P105 definido pelas coordenadas E: 611375,0000 m e  N: 
7792650,0000 m,  com azimute de 143° ,07´ 48,37´´ e distância de 25,00 m; deste segue até o ponto P106 
definido pelas coordenadas E: 611388,0000 m e  N: 7792630,0000 m,  com azimute de 146° ,58´ 34,08´´ e 
distância de 23,85 m; deste segue até o ponto P107 definido pelas coordenadas E: 611429,0000 m e  N: 
7792670,0000 m,  com azimute de 45° ,42´ 26,35´´ e distância de 57,28 m; deste segue até o ponto P108 de-
finido pelas coordenadas E: 611469,0000 m e  N: 7792700,0000 m,  com azimute de 53° ,07´ 48,37´´ e dis-
tância de 50,00 m; deste segue até o ponto P109 definido pelas coordenadas E: 611491,0000 m e  N: 
7792710,0000 m,  com azimute de 65° ,33´ 21,76´´ e distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P110 de-
finido pelas coordenadas E: 611510,0000 m e  N: 7792740,0000 m,  com azimute de 32° ,20´ 50,80´´ e dis-
tância de 35,51 m; deste segue até o ponto P111 definido pelas coordenadas E: 611528,0000 m e  N: 
7792770,0000 m,  com azimute de 30° ,57´ 49,52´´ e distância de 34,99 m; deste segue até o ponto P112 de-
finido pelas coordenadas E: 611542,0000 m e  N: 7792810,0000 m,  com azimute de 19° ,17´ 24,17´´ e dis-
tância de 42,38 m; deste segue até o ponto P113 definido pelas coordenadas E: 611565,0000 m e  N: 
7792860,0000 m,  com azimute de 24° ,42´ 08,75´´ e distância de 55,04 m; deste segue até o ponto P114 de-
finido pelas coordenadas E: 611628,0000 m e  N: 7792850,0000 m,  com azimute de 99° ,01´ 09,56´´ e dis-
tância de 63,79 m; deste segue até o ponto P115 definido pelas coordenadas E: 611715,0000 m e  N: 
7792830,0000 m,  com azimute de 102° ,56´ 47,43´´ e distância de 89,27 m; deste segue até o ponto P116 
definido pelas coordenadas E: 611706,0000 m e  N: 7792810,0000 m,  com azimute de 204° ,13´ 39,88´´ e 
distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P117 definido pelas coordenadas E: 611740,0000 m e  N: 
7792780,0000 m,  com azimute de 131° ,25´ 25,20´´ e distância de 45,34 m; deste segue até o ponto P118 
definido pelas coordenadas E: 611762,0000 m e  N: 7792790,0000 m,  com azimute de 65° ,33´ 21,76´´ e 
distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P119 definido pelas coordenadas E: 611767,0000 m e  N: 
7792820,0000 m,  com azimute de 9° ,27´ 44,36´´ e distância de 30,41 m; deste segue até o ponto P120 defi-
nido pelas coordenadas E: 611799,0000 m e  N: 7792800,0000 m,  com azimute de 122° ,00´ 19,38´´ e dis-
tância de 37,74 m; deste segue até o ponto P121 definido pelas coordenadas E: 611817,0000 m e  N: 
7792780,0000 m,  com azimute de 138° ,00´ 46,04´´ e distância de 26,91 m; deste segue até o ponto P122 
definido pelas coordenadas E: 611824,0000 m e  N: 7792760,0000 m,  com azimute de 160° ,42´ 35,83´´ e 
distância de 21,19 m; deste segue até o ponto P123 definido pelas coordenadas E: 611864,0000 m e  N: 
7792680,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e distância de 89,44 m; deste segue até o ponto P124 
definido pelas coordenadas E: 611873,0000 m e  N: 7792640,0000 m,  com azimute de 167° ,19´ 10,62´´ e 
distância de 41,00 m; deste segue até o ponto P125 definido pelas coordenadas E: 611885,0000 m e  N: 
7792610,0000 m,  com azimute de 158° ,11´ 54,93´´ e distância de 32,31 m; deste segue até o ponto P126 
definido pelas coordenadas E: 611941,0000 m e  N: 7792560,0000 m,  com azimute de 131° ,45´ 37,08´´ e 
distância de 75,07 m; deste segue até o ponto P127 definido pelas coordenadas E: 611982,0000 m e  N: 
7792580,0000 m,  com azimute de 63° ,59´ 47,95´´ e distância de 45,62 m; deste segue até o ponto P128 de-
finido pelas coordenadas E: 611994,0000 m e  N: 7792590,0000 m,  com azimute de 50° ,11´ 39,94´´ e dis-
tância de 15,62 m; deste segue até o ponto P129 definido pelas coordenadas E: 612031,0000 m e  N: 
7792610,0000 m,  com azimute de 61° ,36´ 25,13´´ e distância de 42,06 m; deste segue até o ponto P130 de-
finido pelas coordenadas E: 612038,0000 m e  N: 7792590,0000 m,  com azimute de 160° ,42´ 35,83´´ e 
distância de 21,19 m; deste segue até o ponto P131 definido pelas coordenadas E: 612055,0000 m e  N: 
7792570,0000 m,  com azimute de 139° ,38´ 07,67´´ e distância de 26,25 m; deste segue até o ponto P132 
definido pelas coordenadas E: 612063,0000 m e  N: 7792540,0000 m,  com azimute de 165° ,04´ 06,90´´ e 
distância de 31,05 m; deste segue até o ponto P133 definido pelas coordenadas E: 612049,0000 m e  N: 
7792520,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 24,41 m; deste segue até o ponto P134 
definido pelas coordenadas E: 612044,0000 m e  N: 7792500,0000 m,  com azimute de 194° ,02´ 10,48´´ e 
distância de 20,62 m; deste segue até o ponto P135 definido pelas coordenadas E: 612004,0000 m e  N: 
7792430,0000 m,  com azimute de 209° ,44´ 41,57´´ e distância de 80,62 m; deste segue até o ponto P136 
definido pelas coordenadas E: 611992,0000 m e  N: 7792440,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P137 definido pelas coordenadas E: 611964,0000 m e  N: 
7792430,0000 m,  com azimute de 250° ,20´ 46,23´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o ponto P138 
definido pelas coordenadas E: 611934,0000 m e  N: 7792360,0000 m,  com azimute de 203° ,11´ 54,93´´ e 
distância de 76,16 m; deste segue até o ponto P139 definido pelas coordenadas E: 611937,0000 m e  N: 
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7792340,0000 m,  com azimute de 171° ,28´ 09,24´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P140 
definido pelas coordenadas E: 611920,0000 m e  N: 7792300,0000 m,  com azimute de 203° ,01´ 31,77´´ e 
distância de 43,46 m; deste segue até o ponto P141 definido pelas coordenadas E: 611909,0000 m e  N: 
7792290,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P142 
definido pelas coordenadas E: 611905,0000 m e  N: 7792270,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P143 definido pelas coordenadas E: 611941,0000 m e  N: 
7792280,0000 m,  com azimute de 74° ,28´ 33,20´´ e distância de 37,36 m; deste segue até o ponto P144 de-
finido pelas coordenadas E: 611996,0000 m e  N: 7792300,0000 m,  com azimute de 70° ,01´ 00,82´´ e dis-
tância de 58,52 m; deste segue até o ponto P145 definido pelas coordenadas E: 612021,0000 m e  N: 
7792290,0000 m,  com azimute de 111° ,48´ 05,07´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P146 
definido pelas coordenadas E: 612028,0000 m e  N: 7792300,0000 m,  com azimute de 34° ,59´ 31,27´´ e 
distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P147 definido pelas coordenadas E: 612040,0000 m e  N: 
7792310,0000 m,  com azimute de 50° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P148 de-
finido pelas coordenadas E: 612048,0000 m e  N: 7792330,0000 m,  com azimute de 21° ,48´ 05,07´´ e dis-
tância de 21,54 m; deste segue até o ponto P149 definido pelas coordenadas E: 612054,0000 m e  N: 
7792350,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ e distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P150 de-
finido pelas coordenadas E: 612060,0000 m e  N: 7792360,0000 m,  com azimute de 30° ,57´ 49,52´´ e dis-
tância de 11,66 m; deste segue até o ponto P151 definido pelas coordenadas E: 612093,0000 m e  N: 
7792380,0000 m,  com azimute de 58° ,46´ 53,75´´ e distância de 38,59 m; deste segue até o ponto P152 de-
finido pelas coordenadas E: 612105,0000 m e  N: 7792400,0000 m,  com azimute de 30° ,57´ 49,52´´ e dis-
tância de 23,32 m; deste segue até o ponto P153 definido pelas coordenadas E: 612116,0000 m e  N: 
7792410,0000 m,  com azimute de 47° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P154 de-
finido pelas coordenadas E: 612142,0000 m e  N: 7792400,0000 m,  com azimute de 111° ,02´ 15,04´´ e 
distância de 27,86 m; deste segue até o ponto P155 definido pelas coordenadas E: 612157,0000 m e  N: 
7792390,0000 m,  com azimute de 123° ,41´ 24,24´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P156 
definido pelas coordenadas E: 612171,0000 m e  N: 7792380,0000 m,  com azimute de 125° ,32´ 15,64´´ e 
distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P157 definido pelas coordenadas E: 612181,0000 m e  N: 
7792390,0000 m,  com azimute de 45° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P158 de-
finido pelas coordenadas E: 612214,0000 m e  N: 7792400,0000 m,  com azimute de 73° ,08´ 29,76´´ e dis-
tância de 34,48 m; deste segue até o ponto P159 definido pelas coordenadas E: 612221,0000 m e  N: 
7792410,0000 m,  com azimute de 34° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P160 de-
finido pelas coordenadas E: 612230,0000 m e  N: 7792420,0000 m,  com azimute de 41° ,59´ 13,96´´ e dis-
tância de 13,45 m; deste segue até o ponto P161 definido pelas coordenadas E: 612218,0000 m e  N: 
7792430,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P162 
definido pelas coordenadas E: 612227,0000 m e  N: 7792450,0000 m,  com azimute de 24° ,13´ 39,88´´ e 
distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P163 definido pelas coordenadas E: 612225,0000 m e  N: 
7792460,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P164 
definido pelas coordenadas E: 612228,0000 m e  N: 7792470,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ e 
distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P165 definido pelas coordenadas E: 612227,0000 m e  N: 
7792490,0000 m,  com azimute de 357° ,08´ 15,34´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P166 
definido pelas coordenadas E: 612212,0000 m e  N: 7792510,0000 m,  com azimute de 323° ,07´ 48,37´´ e 
distância de 25,00 m; deste segue até o ponto P167 definido pelas coordenadas E: 612192,0000 m e  N: 
7792530,0000 m,  com azimute de 315° ,00´ 00,00´´ e distância de 28,28 m; deste segue até o ponto P168 
definido pelas coordenadas E: 612182,0000 m e  N: 7792550,0000 m,  com azimute de 333° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P169 definido pelas coordenadas E: 612171,0000 m e  N: 
7792560,0000 m,  com azimute de 312° ,16´ 25,28´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P170 
definido pelas coordenadas E: 612137,0000 m e  N: 7792570,0000 m,  com azimute de 286° ,23´ 22,35´´ e 
distância de 35,44 m; deste segue até o ponto P171 definido pelas coordenadas E: 612138,0000 m e  N: 
7792590,0000 m,  com azimute de 2° ,51´ 44,66´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P172 defi-
nido pelas coordenadas E: 612142,0000 m e  N: 7792650,0000 m,  com azimute de 3° ,48´ 50,67´´ e distância 
de 60,13 m; deste segue até o ponto P173 definido pelas coordenadas E: 612115,0000 m e  N: 7792680,0000 
m,  com azimute de 318° ,00´ 46,04´´ e distância de 40,36 m; deste segue até o ponto P174 definido pelas 
coordenadas E: 612117,0000 m e  N: 7792720,0000 m,  com azimute de 2° ,51´ 44,66´´ e distância de 40,05 
m; deste segue até o ponto P175 definido pelas coordenadas E: 612235,0000 m e  N: 7792760,0000 m,  com 
azimute de 71° ,16´ 27,16´´ e distância de 124,60 m; deste segue até o ponto P176 definido pelas coordenadas 
E: 612231,0000 m e  N: 7792810,0000 m,  com azimute de 355° ,25´ 33,88´´ e distância de 50,16 m; deste 
segue até o ponto P177 definido pelas coordenadas E: 612229,0000 m e  N: 7792830,0000 m,  com azimute 
de 354° ,17´ 21,86´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P178 definido pelas coordenadas E: 
612262,0000 m e  N: 7792840,0000 m,  com azimute de 73° ,08´ 29,76´´ e distância de 34,48 m; deste segue 
até o ponto P179 definido pelas coordenadas E: 612264,0000 m e  N: 7792880,0000 m,  com azimute de 2° 
,51´ 44,66´´ e distância de 40,05 m; deste segue até o ponto P180 definido pelas coordenadas E: 612296,0000 
m e  N: 7792890,0000 m,  com azimute de 72° ,38´ 45,51´´ e distância de 33,53 m; deste segue até o ponto 
P181 definido pelas coordenadas E: 612288,0000 m e  N: 7792930,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ 
e distância de 40,79 m; deste segue até o ponto P182 definido pelas coordenadas E: 612285,0000 m e  N: 
7792950,0000 m,  com azimute de 351° ,28´ 09,24´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P183 
definido pelas coordenadas E: 612284,0000 m e  N: 7792960,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P184 definido pelas coordenadas E: 612279,0000 m e  N: 
7792980,0000 m,  com azimute de 345° ,57´ 49,52´´ e distância de 20,62 m; deste segue até o ponto P185 
definido pelas coordenadas E: 612276,0000 m e  N: 7793010,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 30,15 m; deste segue até o ponto P186 definido pelas coordenadas E: 612289,0000 m e  N: 
7793000,0000 m,  com azimute de 127° ,34´ 06,93´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P187 
definido pelas coordenadas E: 612336,0000 m e  N: 7792940,0000 m,  com azimute de 141° ,55´ 37,99´´ e 
distância de 76,22 m; deste segue até o ponto P188 definido pelas coordenadas E: 612361,0000 m e  N: 
7792910,0000 m,  com azimute de 140° ,11´ 39,94´´ e distância de 39,05 m; deste segue até o ponto P189 
definido pelas coordenadas E: 612372,0000 m e  N: 7792900,0000 m,  com azimute de 132° ,16´ 25,28´´ e 
distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P190 definido pelas coordenadas E: 612375,0000 m e  N: 
7792910,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P191 de-
finido pelas coordenadas E: 612439,0000 m e  N: 7792930,0000 m,  com azimute de 72° ,38´ 45,51´´ e dis-
tância de 67,05 m; deste segue até o ponto P192 definido pelas coordenadas E: 612438,0000 m e  N: 
7792970,0000 m,  com azimute de 358° ,34´ 04,45´´ e distância de 40,01 m; deste segue até o ponto P193 
definido pelas coordenadas E: 612434,0000 m e  N: 7793030,0000 m,  com azimute de 356° ,11´ 09,33´´ e 
distância de 60,13 m; deste segue até o ponto P194 definido pelas coordenadas E: 612494,0000 m e  N: 
7793070,0000 m,  com azimute de 56° ,18´ 35,76´´ e distância de 72,11 m; deste segue até o ponto P195 de-
finido pelas coordenadas E: 612510,0000 m e  N: 7793040,0000 m,  com azimute de 151° ,55´ 39,05´´ e 
distância de 34,00 m; deste segue até o ponto P196 definido pelas coordenadas E: 612587,0000 m e  N: 
7793090,0000 m,  com azimute de 57° ,00´ 08,26´´ e distância de 91,81 m; deste segue até o ponto P197 de-
finido pelas coordenadas E: 612618,0000 m e  N: 7793100,0000 m,  com azimute de 72° ,07´ 16,69´´ e dis-
tância de 32,57 m; deste segue até o ponto P198 definido pelas coordenadas E: 612619,0000 m e  N: 
7793090,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P199 
definido pelas coordenadas E: 612661,0000 m e  N: 7793100,0000 m,  com azimute de 76° ,36´ 27,01´´ e 
distância de 43,17 m; deste segue até o ponto P200 definido pelas coordenadas E: 612709,0000 m e  N: 
7793070,0000 m,  com azimute de 122° ,00´ 19,38´´ e distância de 56,60 m; deste segue até o ponto P201 
definido pelas coordenadas E: 612758,0000 m e  N: 7793030,0000 m,  com azimute de 129° ,13´ 32,43´´ e 
distância de 63,25 m; deste segue até o ponto P202 definido pelas coordenadas E: 612804,0000 m e  N: 
7793020,0000 m,  com azimute de 102° ,15´ 53,19´´ e distância de 47,07 m; deste segue até o ponto P203 
definido pelas coordenadas E: 612865,0000 m e  N: 7793040,0000 m,  com azimute de 71° ,50´ 50,26´´ e 
distância de 64,20 m; deste segue até o ponto P204 definido pelas coordenadas E: 612901,0000 m e  N: 
7793020,0000 m,  com azimute de 119° ,03´ 16,57´´ e distância de 41,18 m; deste segue até o ponto P205 
definido pelas coordenadas E: 612976,0000 m e  N: 7793030,0000 m,  com azimute de 82° ,24´ 19,28´´ e 
distância de 75,66 m; deste segue até o ponto P206 definido pelas coordenadas E: 612978,0000 m e  N: 
7793050,0000 m,  com azimute de 5° ,42´ 38,14´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P207 defi-
nido pelas coordenadas E: 613001,0000 m e  N: 7793060,0000 m,  com azimute de 66° ,30´ 05,16´´ e distân-
cia de 25,08 m; deste segue até o ponto P208 definido pelas coordenadas E: 613051,0000 m e  N: 7793070,0000 
m,  com azimute de 78° ,41´ 24,24´´ e distância de 50,99 m; deste segue até o ponto P209 definido pelas co-
ordenadas E: 613065,0000 m e  N: 7793080,0000 m,  com azimute de 54° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 
m; deste segue até o ponto P210 definido pelas coordenadas E: 613079,0000 m e  N: 7793110,0000 m,  com 

azimute de 25° ,01´ 00,82´´ e distância de 33,11 m; deste segue até o ponto P211 definido pelas coordenadas 
E: 613092,0000 m e  N: 7793140,0000 m,  com azimute de 23° ,25´ 43,29´´ e distância de 32,70 m; deste 
segue até o ponto P212 definido pelas coordenadas E: 613111,0000 m e  N: 7793160,0000 m,  com azimute 
de 43° ,31´ 52,32´´ e distância de 27,59 m; deste segue até o ponto P213 definido pelas coordenadas E: 
613125,0000 m e  N: 7793190,0000 m,  com azimute de 25° ,01´ 00,82´´ e distância de 33,11 m; deste segue 
até o ponto P214 definido pelas coordenadas E: 613135,0000 m e  N: 7793220,0000 m,  com azimute de 18° 
,26´ 05,82´´ e distância de 31,62 m; deste segue até o ponto P215 definido pelas coordenadas E: 613146,0000 
m e  N: 7793270,0000 m,  com azimute de 12° ,24´ 26,71´´ e distância de 51,20 m; deste segue até o ponto 
P216 definido pelas coordenadas E: 613152,0000 m e  N: 7793290,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ 
e distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P217 definido pelas coordenadas E: 613156,0000 m e  N: 
7793310,0000 m,  com azimute de 11° ,18´ 35,76´´ e distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P218 de-
finido pelas coordenadas E: 613163,0000 m e  N: 7793340,0000 m,  com azimute de 13° ,08´ 02,48´´ e dis-
tância de 30,81 m; deste segue até o ponto P219 definido pelas coordenadas E: 613184,0000 m e  N: 
7793350,0000 m,  com azimute de 64° ,32´ 11,96´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P220 de-
finido pelas coordenadas E: 613188,0000 m e  N: 7793340,0000 m,  com azimute de 158° ,11´ 54,93´´ e 
distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P221 definido pelas coordenadas E: 613183,0000 m e  N: 
7793330,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P222 
definido pelas coordenadas E: 613181,0000 m e  N: 7793310,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e 
distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P223 definido pelas coordenadas E: 613174,0000 m e  N: 
7793270,0000 m,  com azimute de 189° ,55´ 34,48´´ e distância de 40,61 m; deste segue até o ponto P224 
definido pelas coordenadas E: 613175,0000 m e  N: 7793180,0000 m,  com azimute de 179° ,21´ 48,26´´ e 
distância de 90,01 m; deste segue até o ponto P225 definido pelas coordenadas E: 613172,0000 m e  N: 
7793150,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 30,15 m; deste segue até o ponto P226 
definido pelas coordenadas E: 613187,0000 m e  N: 7793140,0000 m,  com azimute de 123° ,41´ 24,24´´ e 
distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P227 definido pelas coordenadas E: 613216,0000 m e  N: 
7793160,0000 m,  com azimute de 55° ,24´ 27,76´´ e distância de 35,23 m; deste segue até o ponto P228 de-
finido pelas coordenadas E: 613251,0000 m e  N: 7793170,0000 m,  com azimute de 74° ,03´ 16,57´´ e dis-
tância de 36,40 m; deste segue até o ponto P229 definido pelas coordenadas E: 613256,0000 m e  N: 
7793160,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P230 
definido pelas coordenadas E: 613311,0000 m e  N: 7793170,0000 m,  com azimute de 79° ,41´ 42,55´´ e 
distância de 55,90 m; deste segue até o ponto P231 definido pelas coordenadas E: 613320,0000 m e  N: 
7793160,0000 m,  com azimute de 138° ,00´ 46,04´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P232 
definido pelas coordenadas E: 613324,0000 m e  N: 7793150,0000 m,  com azimute de 158° ,11´ 54,93´´ e 
distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P233 definido pelas coordenadas E: 613328,0000 m e  N: 
7793140,0000 m,  com azimute de 158° ,11´ 54,93´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P234 
definido pelas coordenadas E: 613331,0000 m e  N: 7793130,0000 m,  com azimute de 163° ,18´ 02,72´´ e 
distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P235 definido pelas coordenadas E: 613327,0000 m e  N: 
7793110,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P236 
definido pelas coordenadas E: 613307,0000 m e  N: 7793100,0000 m,  com azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P237 definido pelas coordenadas E: 613294,0000 m e  N: 
7793090,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P238 
definido pelas coordenadas E: 613280,0000 m e  N: 7793070,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e 
distância de 24,41 m; deste segue até o ponto P239 definido pelas coordenadas E: 613282,0000 m e  N: 
7793050,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P240 
definido pelas coordenadas E: 613294,0000 m e  N: 7793040,0000 m,  com azimute de 129° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P241 definido pelas coordenadas E: 613302,0000 m e  N: 
7793030,0000 m,  com azimute de 141° ,20´ 24,69´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P242 
definido pelas coordenadas E: 613319,0000 m e  N: 7793020,0000 m,  com azimute de 120° ,27´ 55,96´´ e 
distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P243 definido pelas coordenadas E: 613384,0000 m e  N: 
7793000,0000 m,  com azimute de 107° ,06´ 09,82´´ e distância de 68,01 m; deste segue até o ponto P244 
definido pelas coordenadas E: 613395,0000 m e  N: 7792980,0000 m,  com azimute de 151° ,11´ 21,14´´ e 
distância de 22,83 m; deste segue até o ponto P245 definido pelas coordenadas E: 613404,0000 m e  N: 
7792970,0000 m,  com azimute de 138° ,00´ 46,04´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P246 
definido pelas coordenadas E: 613408,0000 m e  N: 7792950,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e 
distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P247 definido pelas coordenadas E: 613409,0000 m e  N: 
7792940,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P248 
definido pelas coordenadas E: 613411,0000 m e  N: 7792930,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e 
distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P249 definido pelas coordenadas E: 613409,0000 m e  N: 
7792910,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P250 
definido pelas coordenadas E: 613407,0000 m e  N: 7792900,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P251 definido pelas coordenadas E: 613398,0000 m e  N: 
7792870,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 31,32 m; deste segue até o ponto P252 
definido pelas coordenadas E: 613392,0000 m e  N: 7792850,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e 
distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P253 definido pelas coordenadas E: 613386,0000 m e  N: 
7792840,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P254 
definido pelas coordenadas E: 613380,0000 m e  N: 7792830,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e 
distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P255 definido pelas coordenadas E: 613371,0000 m e  N: 
7792820,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P256 
definido pelas coordenadas E: 613363,0000 m e  N: 7792810,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e 
distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P257 definido pelas coordenadas E: 613344,0000 m e  N: 
7792800,0000 m,  com azimute de 242° ,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P258 
definido pelas coordenadas E: 613334,0000 m e  N: 7792790,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e 
distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P259 definido pelas coordenadas E: 613320,0000 m e  N: 
7792780,0000 m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P260 
definido pelas coordenadas E: 613313,0000 m e  N: 7792770,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e 
distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P261 definido pelas coordenadas E: 613303,0000 m e  N: 
7792760,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P262 
definido pelas coordenadas E: 613279,0000 m e  N: 7792750,0000 m,  com azimute de 247° ,22´ 48,49´´ e 
distância de 26,00 m; deste segue até o ponto P263 definido pelas coordenadas E: 613243,0000 m e  N: 
7792720,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 46,86 m; deste segue até o ponto P264 
definido pelas coordenadas E: 613201,0000 m e  N: 7792690,0000 m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e 
distância de 51,61 m; deste segue até o ponto P265 definido pelas coordenadas E: 613169,0000 m e  N: 
7792660,0000 m,  com azimute de 226° ,50´ 51,40´´ e distância de 43,86 m; deste segue até o ponto P266 
definido pelas coordenadas E: 613130,0000 m e  N: 7792630,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e 
distância de 49,20 m; deste segue até o ponto P267 definido pelas coordenadas E: 613113,0000 m e  N: 
7792610,0000 m,  com azimute de 220° ,21´ 52,33´´ e distância de 26,25 m; deste segue até o ponto P268 
definido pelas coordenadas E: 613104,0000 m e  N: 7792590,0000 m,  com azimute de 204° ,13´ 39,88´´ e 
distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P269 definido pelas coordenadas E: 613094,0000 m e  N: 
7792570,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P270 
definido pelas coordenadas E: 613092,0000 m e  N: 7792560,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P271 definido pelas coordenadas E: 613091,0000 m e  N: 
7792550,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P272 
definido pelas coordenadas E: 613089,0000 m e  N: 7792530,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e 
distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P273 definido pelas coordenadas E: 613090,0000 m e  N: 
7792490,0000 m,  com azimute de 178° ,34´ 04,45´´ e distância de 40,01 m; deste segue até o ponto P274 
definido pelas coordenadas E: 613098,0000 m e  N: 7792460,0000 m,  com azimute de 165° ,04´ 06,90´´ e 
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Poder Executivo

distância de 31,05 m; deste segue até o ponto P275 definido pelas coordenadas E: 613109,0000 m e  N: 
7792430,0000 m,  com azimute de 159° ,51´ 49,31´´ e distância de 31,95 m; deste segue até o ponto P276 
definido pelas coordenadas E: 613118,0000 m e  N: 7792410,0000 m,  com azimute de 155° ,46´ 20,12´´ e 
distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P277 definido pelas coordenadas E: 613103,0000 m e  N: 
7792390,0000 m,  com azimute de 216° ,52´ 11,63´´ e distância de 25,00 m; deste segue até o ponto P278 
definido pelas coordenadas E: 613088,0000 m e  N: 7792380,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P279 definido pelas coordenadas E: 613106,0000 m e  N: 
7792340,0000 m,  com azimute de 155° ,46´ 20,12´´ e distância de 43,86 m; deste segue até o ponto P280 
definido pelas coordenadas E: 613130,0000 m e  N: 7792350,0000 m,  com azimute de 67° ,22´ 48,49´´ e 
distância de 26,00 m; deste segue até o ponto P281 definido pelas coordenadas E: 613164,0000 m e  N: 
7792340,0000 m,  com azimute de 106° ,23´ 22,35´´ e distância de 35,44 m; deste segue até o ponto P282 
definido pelas coordenadas E: 613168,0000 m e  N: 7792320,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e 
distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P283 definido pelas coordenadas E: 613178,0000 m e  N: 
7792310,0000 m,  com azimute de 135° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P284 
definido pelas coordenadas E: 613202,0000 m e  N: 7792320,0000 m,  com azimute de 67° ,22´ 48,49´´ e 
distância de 26,00 m; deste segue até o ponto P285 definido pelas coordenadas E: 613205,0000 m e  N: 
7792330,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P286 de-
finido pelas coordenadas E: 613204,0000 m e  N: 7792340,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P287 definido pelas coordenadas E: 613184,0000 m e  N: 
7792360,0000 m,  com azimute de 315° ,00´ 00,00´´ e distância de 28,28 m; deste segue até o ponto P288 
definido pelas coordenadas E: 613188,0000 m e  N: 7792390,0000 m,  com azimute de 7° ,35´ 40,72´´ e 
distância de 30,27 m; deste segue até o ponto P289 definido pelas coordenadas E: 613288,0000 m e  N: 
7792450,0000 m,  com azimute de 59° ,02´ 10,48´´ e distância de 116,62 m; deste segue até o ponto P290 
definido pelas coordenadas E: 613367,0000 m e  N: 7792510,0000 m,  com azimute de 52° ,47´ 00,81´´ e 
distância de 99,20 m; deste segue até o ponto P291 definido pelas coordenadas E: 613437,0000 m e  N: 
7792550,0000 m,  com azimute de 60° ,15´ 18,43´´ e distância de 80,62 m; deste segue até o ponto P292 de-
finido pelas coordenadas E: 613552,0000 m e  N: 7792620,0000 m,  com azimute de 58° ,40´ 16,71´´ e dis-
tância de 134,63 m; deste segue até o ponto P293 definido pelas coordenadas E: 613577,0000 m e  N: 
7792630,0000 m,  com azimute de 68° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P294 de-
finido pelas coordenadas E: 613619,0000 m e  N: 7792650,0000 m,  com azimute de 64° ,32´ 11,96´´ e dis-
tância de 46,52 m; deste segue até o ponto P295 definido pelas coordenadas E: 613638,0000 m e  N: 
7792680,0000 m,  com azimute de 32° ,20´ 50,80´´ e distância de 35,51 m; deste segue até o ponto P296 de-
finido pelas coordenadas E: 613701,0000 m e  N: 7792720,0000 m,  com azimute de 57° ,35´ 15,70´´ e dis-
tância de 74,63 m; deste segue até o ponto P297 definido pelas coordenadas E: 613805,0000 m e  N: 
7792770,0000 m,  com azimute de 64° ,19´ 23,46´´ e distância de 115,39 m; deste segue até o ponto P298 
definido pelas coordenadas E: 613945,0000 m e  N: 7792860,0000 m,  com azimute de 57° ,15´ 53,19´´ e 
distância de 166,43 m; deste segue até o ponto P299 definido pelas coordenadas E: 614037,0000 m e  N: 
7792910,0000 m,  com azimute de 61° ,28´ 36,77´´ e distância de 104,71 m; deste segue até o ponto P300 
definido pelas coordenadas E: 614082,0000 m e  N: 7792940,0000 m,  com azimute de 56° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 54,08 m; deste segue até o ponto P301 definido pelas coordenadas E: 614157,0000 m e  N: 
7792980,0000 m,  com azimute de 61° ,55´ 39,05´´ e distância de 85,00 m; deste segue até o ponto P302 de-
finido pelas coordenadas E: 614198,0000 m e  N: 7793010,0000 m,  com azimute de 53° ,48´ 24,45´´ e dis-
tância de 50,80 m; deste segue até o ponto P303 definido pelas coordenadas E: 614251,0000 m e  N: 
7793040,0000 m,  com azimute de 60° ,29´ 18,61´´ e distância de 60,90 m; deste segue até o ponto P304 de-
finido pelas coordenadas E: 614307,0000 m e  N: 7793070,0000 m,  com azimute de 61° ,49´ 17,08´´ e dis-
tância de 63,53 m; deste segue até o ponto P305 definido pelas coordenadas E: 614319,0000 m e  N: 
7793090,0000 m,  com azimute de 30° ,57´ 49,52´´ e distância de 23,32 m; deste segue até o ponto P306 de-
finido pelas coordenadas E: 614303,0000 m e  N: 7793100,0000 m,  com azimute de 302° ,00´ 19,38´´ e 
distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P307 definido pelas coordenadas E: 614277,0000 m e  N: 
7793120,0000 m,  com azimute de 307° ,34´ 06,93´´ e distância de 32,80 m; deste segue até o ponto P308 
definido pelas coordenadas E: 614247,0000 m e  N: 7793150,0000 m,  com azimute de 315° ,00´ 00,00´´ e 
distância de 42,43 m; deste segue até o ponto P309 definido pelas coordenadas E: 614209,0000 m e  N: 
7793180,0000 m,  com azimute de 308° ,17´ 24,59´´ e distância de 48,41 m; deste segue até o ponto P310 
definido pelas coordenadas E: 614188,0000 m e  N: 7793200,0000 m,  com azimute de 313° ,36´ 10,15´´ e 
distância de 29,00 m; deste segue até o ponto P311 definido pelas coordenadas E: 614147,0000 m e  N: 
7793230,0000 m,  com azimute de 306° ,11´ 35,55´´ e distância de 50,80 m; deste segue até o ponto P312 
definido pelas coordenadas E: 614054,0000 m e  N: 7793180,0000 m,  com azimute de 241° ,44´ 09,59´´ e 
distância de 105,59 m; deste segue até o ponto P313 definido pelas coordenadas E: 614037,0000 m e  N: 
7793210,0000 m,  com azimute de 330° ,27´ 40,38´´ e distância de 34,48 m; deste segue até o ponto P314 
definido pelas coordenadas E: 614042,0000 m e  N: 7793250,0000 m,  com azimute de 7° ,07´ 30,06´´ e 
distância de 40,31 m; deste segue até o ponto P315 definido pelas coordenadas E: 614058,0000 m e  N: 
7793310,0000 m,  com azimute de 14° ,55´ 53,10´´ e distância de 62,10 m; deste segue até o ponto P316 de-
finido pelas coordenadas E: 614039,0000 m e  N: 7793320,0000 m,  com azimute de 297° ,45´ 30,75´´ e 
distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P317 definido pelas coordenadas E: 613988,0000 m e  N: 
7793370,0000 m,  com azimute de 314° ,25´ 57,84´´ e distância de 71,42 m; deste segue até o ponto P318 
definido pelas coordenadas E: 613892,0000 m e  N: 7793450,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 124,96 m; deste segue até o ponto P319 definido pelas coordenadas E: 613875,0000 m e  N: 
7793410,0000 m,  com azimute de 203° ,01´ 31,77´´ e distância de 43,46 m; deste segue até o ponto P320 
definido pelas coordenadas E: 613837,0000 m e  N: 7793310,0000 m,  com azimute de 200° ,48´ 24,45´´ e 
distância de 106,98 m; deste segue até o ponto P321 definido pelas coordenadas E: 613818,0000 m e  N: 
7793240,0000 m,  com azimute de 195° ,11´ 09,01´´ e distância de 72,53 m; deste segue até o ponto P322 
definido pelas coordenadas E: 613835,0000 m e  N: 7793170,0000 m,  com azimute de 166° ,20´ 58,49´´ e 
distância de 72,03 m; deste segue até o ponto P323 definido pelas coordenadas E: 613865,0000 m e  N: 
7793060,0000 m,  com azimute de 164° ,44´ 41,57´´ e distância de 114,02 m; deste segue até o ponto P324 
definido pelas coordenadas E: 613867,0000 m e  N: 7793000,0000 m,  com azimute de 178° ,05´ 27,05´´ e 
distância de 60,03 m; deste segue até o ponto P325 definido pelas coordenadas E: 613852,0000 m e  N: 
7792990,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P326 
definido pelas coordenadas E: 613801,0000 m e  N: 7792970,0000 m,  com azimute de 248° ,35´ 13,31´´ e 
distância de 54,78 m; deste segue até o ponto P327 definido pelas coordenadas E: 613711,0000 m e  N: 
7792990,0000 m,  com azimute de 282° ,31´ 43,71´´ e distância de 92,20 m; deste segue até o ponto P328 
definido pelas coordenadas E: 613692,0000 m e  N: 7793040,0000 m,  com azimute de 339° ,11´ 35,55´´ e 
distância de 53,49 m; deste segue até o ponto P329 definido pelas coordenadas E: 613694,0000 m e  N: 
7793070,0000 m,  com azimute de 3° ,48´ 50,67´´ e distância de 30,07 m; deste segue até o ponto P330 defi-
nido pelas coordenadas E: 613711,0000 m e  N: 7793120,0000 m,  com azimute de 18° ,46´ 40,92´´ e distân-
cia de 52,81 m; deste segue até o ponto P331 definido pelas coordenadas E: 613714,0000 m e  N: 7793140,0000 
m,  com azimute de 8° ,31´ 50,76´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P332 definido pelas coor-
denadas E: 613697,0000 m e  N: 7793150,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e distância de 19,72 m; 
deste segue até o ponto P333 definido pelas coordenadas E: 613680,0000 m e  N: 7793120,0000 m,  com 
azimute de 209° ,32´ 19,62´´ e distância de 34,48 m; deste segue até o ponto P334 definido pelas coordenadas 
E: 613669,0000 m e  N: 7793080,0000 m,  com azimute de 195° ,22´ 34,50´´ e distância de 41,48 m; deste 
segue até o ponto P335 definido pelas coordenadas E: 613662,0000 m e  N: 7793130,0000 m,  com azimute 
de 352° ,01´ 49,40´´ e distância de 50,49 m; deste segue até o ponto P336 definido pelas coordenadas E: 
613655,0000 m e  N: 7793210,0000 m,  com azimute de 354° ,59´ 57,68´´ e distância de 80,31 m; deste segue 
até o ponto P337 definido pelas coordenadas E: 613671,0000 m e  N: 7793220,0000 m,  com azimute de 57° 
,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P338 definido pelas coordenadas E: 613691,0000 
m e  N: 7793240,0000 m,  com azimute de 45° ,00´ 00,00´´ e distância de 28,28 m; deste segue até o ponto 
P339 definido pelas coordenadas E: 613678,0000 m e  N: 7793270,0000 m,  com azimute de 336° ,34´ 16,71´´ 
e distância de 32,70 m; deste segue até o ponto P340 definido pelas coordenadas E: 613720,0000 m e  N: 
7793550,0000 m,  com azimute de 8° ,31´ 50,76´´ e distância de 283,13 m; deste segue até o ponto P341 de-
finido pelas coordenadas E: 613746,0000 m e  N: 7793610,0000 m,  com azimute de 23° ,25´ 43,29´´ e dis-
tância de 65,39 m; deste segue até o ponto P342 definido pelas coordenadas E: 613750,0000 m e  N: 
7793710,0000 m,  com azimute de 2° ,17´ 26,20´´ e distância de 100,08 m; deste segue até o ponto P343 de-
finido pelas coordenadas E: 613736,0000 m e  N: 7793660,0000 m,  com azimute de 195° ,38´ 32,09´´ e 
distância de 51,92 m; deste segue até o ponto P344 definido pelas coordenadas E: 613663,0000 m e  N: 
7793700,0000 m,  com azimute de 298° ,43´ 13,18´´ e distância de 83,24 m; deste segue até o ponto P345 
definido pelas coordenadas E: 613629,0000 m e  N: 7793720,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e 

distância de 39,45 m; deste segue até o ponto P346 definido pelas coordenadas E: 613618,0000 m e  N: 
7793740,0000 m,  com azimute de 331° ,11´ 21,14´´ e distância de 22,83 m; deste segue até o ponto P347 
definido pelas coordenadas E: 613620,0000 m e  N: 7793770,0000 m,  com azimute de 3° ,48´ 50,67´´ e 
distância de 30,07 m; deste segue até o ponto P348 definido pelas coordenadas E: 613636,0000 m e  N: 
7793780,0000 m,  com azimute de 57° ,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P349 de-
finido pelas coordenadas E: 613664,0000 m e  N: 7793760,0000 m,  com azimute de 125° ,32´ 15,64´´ e 
distância de 34,41 m; deste segue até o ponto P350 definido pelas coordenadas E: 613679,0000 m e  N: 
7793780,0000 m,  com azimute de 36° ,52´ 11,63´´ e distância de 25,00 m; deste segue até o ponto P351 de-
finido pelas coordenadas E: 613647,0000 m e  N: 7793810,0000 m,  com azimute de 313° ,09´ 08,60´´ e 
distância de 43,86 m; deste segue até o ponto P352 definido pelas coordenadas E: 613588,0000 m e  N: 
7793890,0000 m,  com azimute de 323° ,35´ 28,41´´ e distância de 99,40 m; deste segue até o ponto P353 
definido pelas coordenadas E: 613608,0000 m e  N: 7793910,0000 m,  com azimute de 45° ,00´ 00,00´´ e 
distância de 28,28 m; deste segue até o ponto P354 definido pelas coordenadas E: 613664,0000 m e  N: 
7793960,0000 m,  com azimute de 48° ,14´ 22,92´´ e distância de 75,07 m; deste segue até o ponto P355 de-
finido pelas coordenadas E: 613692,0000 m e  N: 7793980,0000 m,  com azimute de 54° ,27´ 44,36´´ e dis-
tância de 34,41 m; deste segue até o ponto P356 definido pelas coordenadas E: 613726,0000 m e  N: 
7794000,0000 m,  com azimute de 59° ,32´ 04,04´´ e distância de 39,45 m; deste segue até o ponto P357 de-
finido pelas coordenadas E: 613714,0000 m e  N: 7794030,0000 m,  com azimute de 338° ,11´ 54,93´´ e 
distância de 32,31 m; deste segue até o ponto P358 definido pelas coordenadas E: 613667,0000 m e  N: 
7794120,0000 m,  com azimute de 332° ,25´ 31,57´´ e distância de 101,53 m; deste segue até o ponto P359 
definido pelas coordenadas E: 613618,0000 m e  N: 7794170,0000 m,  com azimute de 315° ,34´ 43,41´´ e 
distância de 70,01 m; deste segue até o ponto P360 definido pelas coordenadas E: 613586,0000 m e  N: 
7794190,0000 m,  com azimute de 302° ,00´ 19,38´´ e distância de 37,74 m; deste segue até o ponto P361 
definido pelas coordenadas E: 613570,0000 m e  N: 7794200,0000 m,  com azimute de 302° ,00´ 19,38´´ e 
distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P362 definido pelas coordenadas E: 613508,0000 m e  N: 
7794220,0000 m,  com azimute de 287° ,52´ 43,31´´ e distância de 65,15 m; deste segue até o ponto P363 
definido pelas coordenadas E: 613460,0000 m e  N: 7794260,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 62,48 m; deste segue até o ponto P364 definido pelas coordenadas E: 613403,0000 m e  N: 
7794280,0000 m,  com azimute de 289° ,20´ 05,31´´ e distância de 60,41 m; deste segue até o ponto P365 
definido pelas coordenadas E: 613422,0000 m e  N: 7794300,0000 m,  com azimute de 43° ,31´ 52,32´´ e 
distância de 27,59 m; deste segue até o ponto P366 definido pelas coordenadas E: 613483,0000 m e  N: 
7794310,0000 m,  com azimute de 80° ,41´ 24,22´´ e distância de 61,81 m; deste segue até o ponto P367 de-
finido pelas coordenadas E: 613478,0000 m e  N: 7794350,0000 m,  com azimute de 352° ,52´ 29,94´´ e 
distância de 40,31 m; deste segue até o ponto P368 definido pelas coordenadas E: 613494,0000 m e  N: 
7794360,0000 m,  com azimute de 57° ,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P369 de-
finido pelas coordenadas E: 613519,0000 m e  N: 7794380,0000 m,  com azimute de 51° ,20´ 24,69´´ e dis-
tância de 32,02 m; deste segue até o ponto P370 definido pelas coordenadas E: 613538,0000 m e  N: 
7794310,0000 m,  com azimute de 164° ,48´ 50,99´´ e distância de 72,53 m; deste segue até o ponto P371 
definido pelas coordenadas E: 613578,0000 m e  N: 7794380,0000 m,  com azimute de 29° ,44´ 41,57´´ e 
distância de 80,62 m; deste segue até o ponto P372 definido pelas coordenadas E: 613604,0000 m e  N: 
7794400,0000 m,  com azimute de 52° ,25´ 53,07´´ e distância de 32,80 m; deste segue até o ponto P373 de-
finido pelas coordenadas E: 613619,0000 m e  N: 7794410,0000 m,  com azimute de 56° ,18´ 35,76´´ e dis-
tância de 18,03 m; deste segue até o ponto P374 definido pelas coordenadas E: 613631,0000 m e  N: 
7794400,0000 m,  com azimute de 129° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P375 
definido pelas coordenadas E: 613676,0000 m e  N: 7794410,0000 m,  com azimute de 77° ,28´ 16,29´´ e 
distância de 46,10 m; deste segue até o ponto P376 definido pelas coordenadas E: 613704,0000 m e  N: 
7794420,0000 m,  com azimute de 70° ,20´ 46,23´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o ponto P377 de-
finido pelas coordenadas E: 613765,0000 m e  N: 7794410,0000 m,  com azimute de 99° ,18´ 35,78´´ e dis-
tância de 61,81 m; deste segue até o ponto P378 definido pelas coordenadas E: 613869,0000 m e  N: 
7794390,0000 m,  com azimute de 100° ,53´ 07,90´´ e distância de 105,91 m; deste segue até o ponto P379 
definido pelas coordenadas E: 613928,0000 m e  N: 7794380,0000 m,  com azimute de 99° ,37´ 11,02´´ e 
distância de 59,84 m; deste segue até o ponto P380 definido pelas coordenadas E: 613953,0000 m e  N: 
7794370,0000 m,  com azimute de 111° ,48´ 05,07´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P381 
definido pelas coordenadas E: 614005,0000 m e  N: 7794360,0000 m,  com azimute de 100° ,53´ 07,90´´ e 
distância de 52,95 m; deste segue até o ponto P382 definido pelas coordenadas E: 614039,0000 m e  N: 
7794320,0000 m,  com azimute de 139° ,38´ 07,67´´ e distância de 52,50 m; deste segue até o ponto P383 
definido pelas coordenadas E: 614083,0000 m e  N: 7794290,0000 m,  com azimute de 124° ,17´ 12,76´´ e 
distância de 53,25 m; deste segue até o ponto P384 definido pelas coordenadas E: 614129,0000 m e  N: 
7794300,0000 m,  com azimute de 77° ,44´ 06,81´´ e distância de 47,07 m; deste segue até o ponto P385 de-
finido pelas coordenadas E: 614159,0000 m e  N: 7794320,0000 m,  com azimute de 56° ,18´ 35,76´´ e dis-
tância de 36,06 m; deste segue até o ponto P386 definido pelas coordenadas E: 614193,0000 m e  N: 
7794350,0000 m,  com azimute de 48° ,34´ 34,80´´ e distância de 45,34 m; deste segue até o ponto P387 de-
finido pelas coordenadas E: 614232,0000 m e  N: 7794370,0000 m,  com azimute de 62° ,51´ 01,15´´ e dis-
tância de 43,83 m; deste segue até o ponto P388 definido pelas coordenadas E: 614289,0000 m e  N: 
7794390,0000 m,  com azimute de 70° ,39´ 54,69´´ e distância de 60,41 m; deste segue até o ponto P389 de-
finido pelas coordenadas E: 614302,0000 m e  N: 7794410,0000 m,  com azimute de 33° ,01´ 25,92´´ e dis-
tância de 23,85 m; deste segue até o ponto P390 definido pelas coordenadas E: 614312,0000 m e  N: 
7794420,0000 m,  com azimute de 45° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P391 de-
finido pelas coordenadas E: 614323,0000 m e  N: 7794430,0000 m,  com azimute de 47° ,43´ 34,72´´ e dis-
tância de 14,87 m; deste segue até o ponto P392 definido pelas coordenadas E: 614366,0000 m e  N: 
7794450,0000 m,  com azimute de 65° ,03´ 21,94´´ e distância de 47,42 m; deste segue até o ponto P393 de-
finido pelas coordenadas E: 614484,0000 m e  N: 7794480,0000 m,  com azimute de 75° ,44´ 07,76´´ e dis-
tância de 121,75 m; deste segue até o ponto P394 definido pelas coordenadas E: 614481,0000 m e  N: 
7794500,0000 m,  com azimute de 351° ,28´ 09,24´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P395 
definido pelas coordenadas E: 614476,0000 m e  N: 7794510,0000 m,  com azimute de 333° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P396 definido pelas coordenadas E: 614470,0000 m e  N: 
7794530,0000 m,  com azimute de 343° ,18´ 02,72´´ e distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P397 
definido pelas coordenadas E: 614459,0000 m e  N: 7794550,0000 m,  com azimute de 331° ,11´ 21,14´´ e 
distância de 22,83 m; deste segue até o ponto P398 definido pelas coordenadas E: 614467,0000 m e  N: 
7794560,0000 m,  com azimute de 38° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P399 de-
finido pelas coordenadas E: 614469,0000 m e  N: 7794600,0000 m,  com azimute de 2° ,51´ 44,66´´ e distân-
cia de 40,05 m; deste segue até o ponto P400 definido pelas coordenadas E: 614489,0000 m e  N: 7794610,0000 
m,  com azimute de 63° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P401 definido pelas co-
ordenadas E: 614526,0000 m e  N: 7794630,0000 m,  com azimute de 61° ,36´ 25,13´´ e distância de 42,06 
m; deste segue até o ponto P402 definido pelas coordenadas E: 614557,0000 m e  N: 7794650,0000 m,  com 
azimute de 57° ,10´ 17,25´´ e distância de 36,89 m; deste segue até o ponto P403 definido pelas coordenadas 
E: 614567,0000 m e  N: 7794670,0000 m,  com azimute de 26° ,33´ 54,18´´ e distância de 22,36 m; deste 
segue até o ponto P404 definido pelas coordenadas E: 614588,0000 m e  N: 7794690,0000 m,  com azimute 
de 46° ,23´ 49,85´´ e distância de 29,00 m; deste segue até o ponto P405 definido pelas coordenadas E: 
614641,0000 m e  N: 7794700,0000 m,  com azimute de 79° ,18´ 54,32´´ e distância de 53,94 m; deste segue 
até o ponto P406 definido pelas coordenadas E: 614649,0000 m e  N: 7794710,0000 m,  com azimute de 38° 
,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P407 definido pelas coordenadas E: 614635,0000 
m e  N: 7794720,0000 m,  com azimute de 305° ,32´ 15,64´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto 
P408 definido pelas coordenadas E: 614602,0000 m e  N: 7794750,0000 m,  com azimute de 312° ,16´ 25,28´´ 
e distância de 44,60 m; deste segue até o ponto P409 definido pelas coordenadas E: 614578,0000 m e  N: 
7794760,0000 m,  com azimute de 292° ,37´ 11,51´´ e distância de 26,00 m; deste segue até o ponto P410 
definido pelas coordenadas E: 614568,0000 m e  N: 7794770,0000 m,  com azimute de 315° ,00´ 00,00´´ e 
distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P411 definido pelas coordenadas E: 614550,0000 m e  N: 
7794800,0000 m,  com azimute de 329° ,02´ 10,48´´ e distância de 34,99 m; deste segue até o ponto P412 
definido pelas coordenadas E: 614543,0000 m e  N: 7794820,0000 m,  com azimute de 340° ,42´ 35,83´´ e 
distância de 21,19 m; deste segue até o ponto P413 definido pelas coordenadas E: 614526,0000 m e  N: 
7794840,0000 m,  com azimute de 319° ,38´ 07,67´´ e distância de 26,25 m; deste segue até o ponto P414 
definido pelas coordenadas E: 614531,0000 m e  N: 7794870,0000 m,  com azimute de 9° ,27´ 44,36´´ e 
distância de 30,41 m; deste segue até o ponto P415 definido pelas coordenadas E: 614509,0000 m e  N: 
7794920,0000 m,  com azimute de 336° ,15´ 01,82´´ e distância de 54,63 m; deste segue até o ponto P416 
definido pelas coordenadas E: 614518,0000 m e  N: 7794960,0000 m,  com azimute de 12° ,40´ 49,38´´ e 
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Poder Executivo

distância de 41,00 m; deste segue até o ponto P417 definido pelas coordenadas E: 614509,0000 m e  N: 
7795000,0000 m,  com azimute de 347° ,19´ 10,62´´ e distância de 41,00 m; deste segue até o ponto P418 
definido pelas coordenadas E: 614526,0000 m e  N: 7795030,0000 m,  com azimute de 29° ,32´ 19,62´´ e 
distância de 34,48 m; deste segue até o ponto P419 definido pelas coordenadas E: 614535,0000 m e  N: 
7795060,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ e distância de 31,32 m; deste segue até o ponto P420 
definido pelas coordenadas E: 614523,0000 m e  N: 7795070,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P421 definido pelas coordenadas E: 614511,0000 m e  N: 
7795100,0000 m,  com azimute de 338° ,11´ 54,93´´ e distância de 32,31 m; deste segue até o ponto P422 
definido pelas coordenadas E: 614513,0000 m e  N: 7795120,0000 m,  com azimute de 5° ,42´ 38,14´´ e 
distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P423 definido pelas coordenadas E: 614509,0000 m e  N: 
7795140,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P424 
definido pelas coordenadas E: 614513,0000 m e  N: 7795150,0000 m,  com azimute de 21° ,48´ 05,07´´ e 
distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P425 definido pelas coordenadas E: 614510,0000 m e  N: 
7795170,0000 m,  com azimute de 351° ,28´ 09,24´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P426 
definido pelas coordenadas E: 614501,0000 m e  N: 7795190,0000 m,  com azimute de 335° ,46´ 20,12´´ e 
distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P427 definido pelas coordenadas E: 614480,0000 m e  N: 
7795200,0000 m,  com azimute de 295° ,27´ 48,04´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P428 
definido pelas coordenadas E: 614475,0000 m e  N: 7795220,0000 m,  com azimute de 345° ,57´ 49,52´´ e 
distância de 20,62 m; deste segue até o ponto P429 definido pelas coordenadas E: 614459,0000 m e  N: 
7795230,0000 m,  com azimute de 302° ,00´ 19,38´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P430 
definido pelas coordenadas E: 614466,0000 m e  N: 7795250,0000 m,  com azimute de 19° ,17´ 24,17´´ e 
distância de 21,19 m; deste segue até o ponto P431 definido pelas coordenadas E: 614451,0000 m e  N: 
7795270,0000 m,  com azimute de 323° ,07´ 48,37´´ e distância de 25,00 m; deste segue até o ponto P432 
definido pelas coordenadas E: 614431,0000 m e  N: 7795300,0000 m,  com azimute de 326° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 36,06 m; deste segue até o ponto P433 definido pelas coordenadas E: 614392,0000 m e  N: 
7795280,0000 m,  com azimute de 242° ,51´ 01,15´´ e distância de 43,83 m; deste segue até o ponto P434 
definido pelas coordenadas E: 614345,0000 m e  N: 7795250,0000 m,  com azimute de 237° ,26´ 59,99´´ e 
distância de 55,76 m; deste segue até o ponto P435 definido pelas coordenadas E: 614305,0000 m e  N: 
7795200,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 64,03 m; deste segue até o ponto P436 
definido pelas coordenadas E: 614268,0000 m e  N: 7795140,0000 m,  com azimute de 211° ,39´ 38,70´´ e 
distância de 70,49 m; deste segue até o ponto P437 definido pelas coordenadas E: 614257,0000 m e  N: 
7795070,0000 m,  com azimute de 188° ,55´ 50,12´´ e distância de 70,86 m; deste segue até o ponto P438 
definido pelas coordenadas E: 614251,0000 m e  N: 7795010,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e 
distância de 60,30 m; deste segue até o ponto P439 definido pelas coordenadas E: 614260,0000 m e  N: 
7794960,0000 m,  com azimute de 169° ,47´ 45,69´´ e distância de 50,80 m; deste segue até o ponto P440 
definido pelas coordenadas E: 614235,0000 m e  N: 7794900,0000 m,  com azimute de 202° ,37´ 11,51´´ e 
distância de 65,00 m; deste segue até o ponto P441 definido pelas coordenadas E: 614211,0000 m e  N: 
7794810,0000 m,  com azimute de 194° ,55´ 53,10´´ e distância de 93,15 m; deste segue até o ponto P442 
definido pelas coordenadas E: 614174,0000 m e  N: 7794820,0000 m,  com azimute de 285° ,07´ 26,43´´ e 
distância de 38,33 m; deste segue até o ponto P443 definido pelas coordenadas E: 614173,0000 m e  N: 
7794860,0000 m,  com azimute de 358° ,34´ 04,45´´ e distância de 40,01 m; deste segue até o ponto P444 
definido pelas coordenadas E: 614165,0000 m e  N: 7794930,0000 m,  com azimute de 353° ,28´ 48,71´´ e 
distância de 70,46 m; deste segue até o ponto P445 definido pelas coordenadas E: 614182,0000 m e  N: 
7794980,0000 m,  com azimute de 18° ,46´ 40,92´´ e distância de 52,81 m; deste segue até o ponto P446 
definido pelas coordenadas E: 614206,0000 m e  N: 7795000,0000 m,  com azimute de 50° ,11´ 39,94´´ e 
distância de 31,24 m; deste segue até o ponto P447 definido pelas coordenadas E: 614201,0000 m e  N: 
7795020,0000 m,  com azimute de 345° ,57´ 49,52´´ e distância de 20,62 m; deste segue até o ponto P448 
definido pelas coordenadas E: 614193,0000 m e  N: 7795050,0000 m,  com azimute de 345° ,04´ 06,90´´ e 
distância de 31,05 m; deste segue até o ponto P449 definido pelas coordenadas E: 614195,0000 m e  N: 
7795060,0000 m,  com azimute de 11° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P450 
definido pelas coordenadas E: 614202,0000 m e  N: 7795100,0000 m,  com azimute de 9° ,55´ 34,48´´ e 
distância de 40,61 m; deste segue até o ponto P451 definido pelas coordenadas E: 614199,0000 m e  N: 
7795130,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e distância de 30,15 m; deste segue até o ponto P452 
definido pelas coordenadas E: 614178,0000 m e  N: 7795140,0000 m,  com azimute de 295° ,27´ 48,04´´ e 
distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P453 definido pelas coordenadas E: 614128,0000 m e  N: 
7795110,0000 m,  com azimute de 239° ,02´ 10,48´´ e distância de 58,31 m; deste segue até o ponto P454 
definido pelas coordenadas E: 614120,0000 m e  N: 7795080,0000 m,  com azimute de 194° ,55´ 53,10´´ e 
distância de 31,05 m; deste segue até o ponto P455 definido pelas coordenadas E: 614095,0000 m e  N: 
7795050,0000 m,  com azimute de 219° ,48´ 20,06´´ e distância de 39,05 m; deste segue até o ponto P456 
definido pelas coordenadas E: 614068,0000 m e  N: 7795030,0000 m,  com azimute de 233° ,28´ 16,12´´ e 
distância de 33,60 m; deste segue até o ponto P457 definido pelas coordenadas E: 614062,0000 m e  N: 
7795060,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e distância de 30,59 m; deste segue até o ponto P458 
definido pelas coordenadas E: 614076,0000 m e  N: 7795080,0000 m,  com azimute de 34° ,59´ 31,27´´ e 
distância de 24,41 m; deste segue até o ponto P459 definido pelas coordenadas E: 614084,0000 m e  N: 
7795120,0000 m,  com azimute de 11° ,18´ 35,76´´ e distância de 40,79 m; deste segue até o ponto P460 
definido pelas coordenadas E: 614027,0000 m e  N: 7795140,0000 m,  com azimute de 289° ,20´ 05,31´´ e 
distância de 60,41 m; deste segue até o ponto P461 definido pelas coordenadas E: 614005,0000 m e  N: 
7795110,0000 m,  com azimute de 216° ,15´ 13,82´´ e distância de 37,20 m; deste segue até o ponto P462 
definido pelas coordenadas E: 613949,0000 m e  N: 7795120,0000 m,  com azimute de 280° ,07´ 28,82´´ e 
distância de 56,89 m; deste segue até o ponto P463 definido pelas coordenadas E: 613962,0000 m e  N: 
7795140,0000 m,  com azimute de 33° ,01´ 25,92´´ e distância de 23,85 m; deste segue até o ponto P464 
definido pelas coordenadas E: 613993,0000 m e  N: 7795160,0000 m,  com azimute de 57° ,10´ 17,25´´ e 
distância de 36,89 m; deste segue até o ponto P465 definido pelas coordenadas E: 614015,0000 m e  N: 
7795170,0000 m,  com azimute de 65° ,33´ 21,76´´ e distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P466 
definido pelas coordenadas E: 614040,0000 m e  N: 7795200,0000 m,  com azimute de 39° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 39,05 m; deste segue até o ponto P467 definido pelas coordenadas E: 614093,0000 m e  N: 
7795220,0000 m,  com azimute de 69° ,19´ 32,07´´ e distância de 56,65 m; deste segue até o ponto P468 
definido pelas coordenadas E: 614130,0000 m e  N: 7795210,0000 m,  com azimute de 105° ,07´ 26,43´´ e 
distância de 38,33 m; deste segue até o ponto P469 definido pelas coordenadas E: 614161,0000 m e  N: 
7795190,0000 m,  com azimute de 122° ,49´ 42,75´´ e distância de 36,89 m; deste segue até o ponto P470 
definido pelas coordenadas E: 614195,0000 m e  N: 7795180,0000 m,  com azimute de 106° ,23´ 22,35´´ e 
distância de 35,44 m; deste segue até o ponto P471 definido pelas coordenadas E: 614238,0000 m e  N: 
7795210,0000 m,  com azimute de 55° ,05´ 51,02´´ e distância de 52,43 m; deste segue até o ponto P472 
definido pelas coordenadas E: 614271,0000 m e  N: 7795250,0000 m,  com azimute de 39° ,31´ 21,47´´ e 
distância de 51,86 m; deste segue até o ponto P473 definido pelas coordenadas E: 614294,0000 m e  N: 
7795270,0000 m,  com azimute de 48° ,59´ 27,29´´ e distância de 30,48 m; deste segue até o ponto P474 
definido pelas coordenadas E: 614337,0000 m e  N: 7795280,0000 m,  com azimute de 76° ,54´ 29,18´´ e 
distância de 44,15 m; deste segue até o ponto P475 definido pelas coordenadas E: 614391,0000 m e  N: 
7795320,0000 m,  com azimute de 53° ,28´ 16,12´´ e distância de 67,20 m; deste segue até o ponto P476 
definido pelas coordenadas E: 614435,0000 m e  N: 7795370,0000 m,  com azimute de 41° ,20´ 52,00´´ e 
distância de 66,60 m; deste segue até o ponto P477 definido pelas coordenadas E: 614446,0000 m e  N: 
7795400,0000 m,  com azimute de 20° ,08´ 10,69´´ e distância de 31,95 m; deste segue até o ponto P478 
definido pelas coordenadas E: 614444,0000 m e  N: 7795450,0000 m,  com azimute de 357° ,42´ 33,80´´ e 
distância de 50,04 m; deste segue até o ponto P479 definido pelas coordenadas E: 614429,0000 m e  N: 
7795470,0000 m,  com azimute de 323° ,07´ 48,37´´ e distância de 25,00 m; deste segue até o ponto P480 
definido pelas coordenadas E: 614384,0000 m e  N: 7795490,0000 m,  com azimute de 293° ,57´ 44,96´´ e 
distância de 49,24 m; deste segue até o ponto P481 definido pelas coordenadas E: 614362,0000 m e  N: 
7795510,0000 m,  com azimute de 312° ,16´ 25,28´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o ponto P482 
definido pelas coordenadas E: 614385,0000 m e  N: 7795530,0000 m,  com azimute de 48° ,59´ 27,29´´ e 
distância de 30,48 m; deste segue até o ponto P483 definido pelas coordenadas E: 614410,0000 m e  N: 
7795550,0000 m,  com azimute de 51° ,20´ 24,69´´ e distância de 32,02 m; deste segue até o ponto P484 
definido pelas coordenadas E: 614419,0000 m e  N: 7795570,0000 m,  com azimute de 24° ,13´ 39,88´´ e 
distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P485 definido pelas coordenadas E: 614448,0000 m e  N: 
7795540,0000 m,  com azimute de 135° ,58´ 15,68´´ e distância de 41,73 m; deste segue até o ponto P486 
definido pelas coordenadas E: 614477,0000 m e  N: 7795560,0000 m,  com azimute de 55° ,24´ 27,76´´ e 
distância de 35,23 m; deste segue até o ponto P487 definido pelas coordenadas E: 614487,0000 m e  N: 

7795520,0000 m,  com azimute de 165° ,57´ 49,52´´ e distância de 41,23 m; deste segue até o ponto P488 
definido pelas coordenadas E: 614506,0000 m e  N: 7795510,0000 m,  com azimute de 117° ,45´ 30,75´´ e 
distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P489 definido pelas coordenadas E: 614525,0000 m e  N: 
7795480,0000 m,  com azimute de 147° ,39´ 09,20´´ e distância de 35,51 m; deste segue até o ponto P490 
definido pelas coordenadas E: 614535,0000 m e  N: 7795440,0000 m,  com azimute de 165° ,57´ 49,52´´ e 
distância de 41,23 m; deste segue até o ponto P491 definido pelas coordenadas E: 614573,0000 m e  N: 
7795420,0000 m,  com azimute de 117° ,45´ 30,75´´ e distância de 42,94 m; deste segue até o ponto P492 
definido pelas coordenadas E: 614611,0000 m e  N: 7795430,0000 m,  com azimute de 75° ,15´ 23,17´´ e 
distância de 39,29 m; deste segue até o ponto P493 definido pelas coordenadas E: 614630,0000 m e  N: 
7795440,0000 m,  com azimute de 62° ,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P494 
definido pelas coordenadas E: 614639,0000 m e  N: 7795460,0000 m,  com azimute de 24° ,13´ 39,88´´ e 
distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P495 definido pelas coordenadas E: 614651,0000 m e  N: 
7795490,0000 m,  com azimute de 21° ,48´ 05,07´´ e distância de 32,31 m; deste segue até o ponto P496 
definido pelas coordenadas E: 614644,0000 m e  N: 7795520,0000 m,  com azimute de 346° ,51´ 57,52´´ e 
distância de 30,81 m; deste segue até o ponto P497 definido pelas coordenadas E: 614622,0000 m e  N: 
7795550,0000 m,  com azimute de 323° ,44´ 46,18´´ e distância de 37,20 m; deste segue até o ponto P498 
definido pelas coordenadas E: 614643,0000 m e  N: 7795570,0000 m,  com azimute de 46° ,23´ 49,85´´ e 
distância de 29,00 m; deste segue até o ponto P499 definido pelas coordenadas E: 614746,0000 m e  N: 
7795560,0000 m,  com azimute de 95° ,32´ 43,14´´ e distância de 103,48 m; deste segue até o ponto P500 
definido pelas coordenadas E: 614763,0000 m e  N: 7795550,0000 m,  com azimute de 120° ,27´ 55,96´´ e 
distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P501 definido pelas coordenadas E: 614773,0000 m e  N: 
7795530,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P502 
definido pelas coordenadas E: 614751,0000 m e  N: 7795520,0000 m,  com azimute de 245° ,33´ 21,76´´ e 
distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P503 definido pelas coordenadas E: 614744,0000 m e  N: 
7795490,0000 m,  com azimute de 193° ,08´ 02,48´´ e distância de 30,81 m; deste segue até o ponto P504 
definido pelas coordenadas E: 614738,0000 m e  N: 7795470,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e 
distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P505 definido pelas coordenadas E: 614747,0000 m e  N: 
7795440,0000 m,  com azimute de 163° ,18´ 02,72´´ e distância de 31,32 m; deste segue até o ponto P506 
definido pelas coordenadas E: 614756,0000 m e  N: 7795390,0000 m,  com azimute de 169° ,47´ 45,69´´ e 
distância de 50,80 m; deste segue até o ponto P507 definido pelas coordenadas E: 614781,0000 m e  N: 
7795350,0000 m,  com azimute de 147° ,59´ 40,62´´ e distância de 47,17 m; deste segue até o ponto P508 
definido pelas coordenadas E: 614806,0000 m e  N: 7795330,0000 m,  com azimute de 128° ,39´ 35,31´´ e 
distância de 32,02 m; deste segue até o ponto P509 definido pelas coordenadas E: 614816,0000 m e  N: 
7795270,0000 m,  com azimute de 170° ,32´ 15,64´´ e distância de 60,83 m; deste segue até o ponto P510 
definido pelas coordenadas E: 614825,0000 m e  N: 7795240,0000 m,  com azimute de 163° ,18´ 02,72´´ e 
distância de 31,32 m; deste segue até o ponto P511 definido pelas coordenadas E: 614810,0000 m e  N: 
7795190,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 52,20 m; deste segue até o ponto P512 
definido pelas coordenadas E: 614816,0000 m e  N: 7795130,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 60,30 m; deste segue até o ponto P513 definido pelas coordenadas E: 614830,0000 m e  N: 
7795110,0000 m,  com azimute de 145° ,00´ 28,73´´ e distância de 24,41 m; deste segue até o ponto P514 
definido pelas coordenadas E: 614875,0000 m e  N: 7795060,0000 m,  com azimute de 138° ,00´ 46,04´´ e 
distância de 67,27 m; deste segue até o ponto P515 definido pelas coordenadas E: 614918,0000 m e  N: 
7795050,0000 m,  com azimute de 103° ,05´ 30,82´´ e distância de 44,15 m; deste segue até o ponto P516 
definido pelas coordenadas E: 614942,0000 m e  N: 7795060,0000 m,  com azimute de 67° ,22´ 48,49´´ e 
distância de 26,00 m; deste segue até o ponto P517 definido pelas coordenadas E: 614943,0000 m e  N: 
7795110,0000 m,  com azimute de 1° ,08´ 44,75´´ e distância de 50,01 m; deste segue até o ponto P518 
definido pelas coordenadas E: 614952,0000 m e  N: 7795120,0000 m,  com azimute de 41° ,59´ 13,96´´ e 
distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P519 definido pelas coordenadas E: 614941,0000 m e  N: 
7795140,0000 m,  com azimute de 331° ,11´ 21,14´´ e distância de 22,83 m; deste segue até o ponto P520 
definido pelas coordenadas E: 614908,0000 m e  N: 7795150,0000 m,  com azimute de 286° ,51´ 30,24´´ e 
distância de 34,48 m; deste segue até o ponto P521 definido pelas coordenadas E: 614900,0000 m e  N: 
7795170,0000 m,  com azimute de 338° ,11´ 54,93´´ e distância de 21,54 m; deste segue até o ponto P522 
definido pelas coordenadas E: 614902,0000 m e  N: 7795200,0000 m,  com azimute de 3° ,48´ 50,67´´ e 
distância de 30,07 m; deste segue até o ponto P523 definido pelas coordenadas E: 614918,0000 m e  N: 
7795260,0000 m,  com azimute de 14° ,55´ 53,10´´ e distância de 62,10 m; deste segue até o ponto P524 
definido pelas coordenadas E: 614924,0000 m e  N: 7795290,0000 m,  com azimute de 11° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 30,59 m; deste segue até o ponto P525 definido pelas coordenadas E: 614931,0000 m e  N: 
7795320,0000 m,  com azimute de 13° ,08´ 02,48´´ e distância de 30,81 m; deste segue até o ponto P526 
definido pelas coordenadas E: 614915,0000 m e  N: 7795370,0000 m,  com azimute de 342° ,15´ 19,18´´ e 
distância de 52,50 m; deste segue até o ponto P527 definido pelas coordenadas E: 614887,0000 m e  N: 
7795450,0000 m,  com azimute de 340° ,42´ 35,83´´ e distância de 84,76 m; deste segue até o ponto P528 
definido pelas coordenadas E: 614875,0000 m e  N: 7795480,0000 m,  com azimute de 338° ,11´ 54,93´´ e 
distância de 32,31 m; deste segue até o ponto P529 definido pelas coordenadas E: 614861,0000 m e  N: 
7795520,0000 m,  com azimute de 340° ,42´ 35,83´´ e distância de 42,38 m; deste segue até o ponto P530 
definido pelas coordenadas E: 614856,0000 m e  N: 7795560,0000 m,  com azimute de 352° ,52´ 29,94´´ e 
distância de 40,31 m; deste segue até o ponto P531 definido pelas coordenadas E: 614846,0000 m e  N: 
7795590,0000 m,  com azimute de 341° ,33´ 54,18´´ e distância de 31,62 m; deste segue até o ponto P532 
definido pelas coordenadas E: 614842,0000 m e  N: 7795620,0000 m,  com azimute de 352° ,24´ 19,28´´ e 
distância de 30,27 m; deste segue até o ponto P533 definido pelas coordenadas E: 614828,0000 m e  N: 
7795640,0000 m,  com azimute de 325° ,00´ 28,73´´ e distância de 24,41 m; deste segue até o ponto P534 
definido pelas coordenadas E: 614825,0000 m e  N: 7795660,0000 m,  com azimute de 351° ,28´ 09,24´´ e 
distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P535 definido pelas coordenadas E: 614832,0000 m e  N: 
7795670,0000 m,  com azimute de 34° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P536 
definido pelas coordenadas E: 614837,0000 m e  N: 7795690,0000 m,  com azimute de 14° ,02´ 10,48´´ e 
distância de 20,62 m; deste segue até o ponto P537 definido pelas coordenadas E: 614827,0000 m e  N: 
7795710,0000 m,  com azimute de 333° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P538 
definido pelas coordenadas E: 614817,0000 m e  N: 7795760,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e 
distância de 50,99 m; deste segue até o ponto P539 definido pelas coordenadas E: 614808,0000 m e  N: 
7795780,0000 m,  com azimute de 335° ,46´ 20,12´´ e distância de 21,93 m; deste segue até o ponto P540 
definido pelas coordenadas E: 614787,0000 m e  N: 7795790,0000 m,  com azimute de 295° ,27´ 48,04´´ e 
distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P541 definido pelas coordenadas E: 614781,0000 m e  N: 
7795810,0000 m,  com azimute de 343° ,18´ 02,72´´ e distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P542 
definido pelas coordenadas E: 614775,0000 m e  N: 7795860,0000 m,  com azimute de 353° ,09´ 26,02´´ e 
distância de 50,36 m; deste segue até o ponto P543 definido pelas coordenadas E: 614773,0000 m e  N: 
7795870,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P544 
definido pelas coordenadas E: 614764,0000 m e  N: 7795900,0000 m,  com azimute de 343° ,18´ 02,72´´ e 
distância de 31,32 m; deste segue até o ponto P545 definido pelas coordenadas E: 614776,0000 m e  N: 
7795920,0000 m,  com azimute de 30° ,57´ 49,52´´ e distância de 23,32 m; deste segue até o ponto P546 
definido pelas coordenadas E: 614792,0000 m e  N: 7795950,0000 m,  com azimute de 28° ,04´ 20,95´´ e 
distância de 34,00 m; deste segue até o ponto P547 definido pelas coordenadas E: 614788,0000 m e  N: 
7795980,0000 m,  com azimute de 352° ,24´ 19,28´´ e distância de 30,27 m; deste segue até o ponto P548 
definido pelas coordenadas E: 614786,0000 m e  N: 7796000,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P549 definido pelas coordenadas E: 614780,0000 m e  N: 
7796040,0000 m,  com azimute de 351° ,28´ 09,24´´ e distância de 40,45 m; deste segue até o ponto P550 
definido pelas coordenadas E: 614777,0000 m e  N: 7796070,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 30,15 m; deste segue até o ponto P551 definido pelas coordenadas E: 614760,0000 m e  N: 
7796080,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P552 
definido pelas coordenadas E: 614738,0000 m e  N: 7796140,0000 m,  com azimute de 339° ,51´ 49,31´´ e 
distância de 63,91 m; deste segue até o ponto P553 definido pelas coordenadas E: 614744,0000 m e  N: 
7796170,0000 m,  com azimute de 11° ,18´ 35,76´´ e distância de 30,59 m; deste segue até o ponto P554 
definido pelas coordenadas E: 614748,0000 m e  N: 7796230,0000 m,  com azimute de 3° ,48´ 50,67´´ e 
distância de 60,13 m; deste segue até o ponto P555 definido pelas coordenadas E: 614763,0000 m e  N: 
7796280,0000 m,  com azimute de 16° ,41´ 57,28´´ e distância de 52,20 m; deste segue até o ponto P556 
definido pelas coordenadas E: 614788,0000 m e  N: 7796300,0000 m,  com azimute de 51° ,20´ 24,69´´ e 
distância de 32,02 m; deste segue até o ponto P557 definido pelas coordenadas E: 614849,0000 m e  N: 
7796350,0000 m,  com azimute de 50° ,39´ 34,13´´ e distância de 78,87 m; deste segue até o ponto P558 
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Poder Executivo

definido pelas coordenadas E: 614896,0000 m e  N: 7796380,0000 m,  com azimute de 57° ,26´ 59,99´´ e 
distância de 55,76 m; deste segue até o ponto P559 definido pelas coordenadas E: 615014,0000 m e  N: 
7796450,0000 m,  com azimute de 59° ,19´ 21,79´´ e distância de 137,20 m; deste segue até o ponto P560 
definido pelas coordenadas E: 615056,0000 m e  N: 7796480,0000 m,  com azimute de 54° ,27´ 44,36´´ e 
distância de 51,61 m; deste segue até o ponto P561 definido pelas coordenadas E: 615093,0000 m e  N: 
7796490,0000 m,  com azimute de 74° ,52´ 33,57´´ e distância de 38,33 m; deste segue até o ponto P562 
definido pelas coordenadas E: 615122,0000 m e  N: 7796510,0000 m,  com azimute de 55° ,24´ 27,76´´ e 
distância de 35,23 m; deste segue até o ponto P563 definido pelas coordenadas E: 615119,0000 m e  N: 
7796540,0000 m,  com azimute de 354° ,17´ 21,86´´ e distância de 30,15 m; deste segue até o ponto P564 
definido pelas coordenadas E: 615064,0000 m e  N: 7796580,0000 m,  com azimute de 306° ,01´ 38,54´´ e 
distância de 68,01 m; deste segue até o ponto P565 definido pelas coordenadas E: 615072,0000 m e  N: 
7796610,0000 m,  com azimute de 14° ,55´ 53,10´´ e distância de 31,05 m; deste segue até o ponto P566 
definido pelas coordenadas E: 615060,0000 m e  N: 7796630,0000 m,  com azimute de 329° ,02´ 10,48´´ e 
distância de 23,32 m; deste segue até o ponto P567 definido pelas coordenadas E: 615097,0000 m e  N: 
7796620,0000 m,  com azimute de 105° ,07´ 26,43´´ e distância de 38,33 m; deste segue até o ponto P568 
definido pelas coordenadas E: 615135,0000 m e  N: 7796610,0000 m,  com azimute de 104° ,44´ 36,83´´ e 
distância de 39,29 m; deste segue até o ponto P569 definido pelas coordenadas E: 615148,0000 m e  N: 
7796620,0000 m,  com azimute de 52° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P570 
definido pelas coordenadas E: 615263,0000 m e  N: 7796690,0000 m,  com azimute de 58° ,40´ 16,71´´ e 
distância de 134,63 m; deste segue até o ponto P571 definido pelas coordenadas E: 615311,0000 m e  N: 
7796700,0000 m,  com azimute de 78° ,13´ 54,16´´ e distância de 49,03 m; deste segue até o ponto P572 
definido pelas coordenadas E: 615272,0000 m e  N: 7796750,0000 m,  com azimute de 322° ,02´ 44,77´´ e 
distância de 63,41 m; deste segue até o ponto P573 definido pelas coordenadas E: 615275,0000 m e  N: 
7796780,0000 m,  com azimute de 5° ,42´ 38,14´´ e distância de 30,15 m; deste segue até o ponto P574 
definido pelas coordenadas E: 615288,0000 m e  N: 7796790,0000 m,  com azimute de 52° ,25´ 53,07´´ e 
distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P575 definido pelas coordenadas E: 615309,0000 m e  N: 
7796830,0000 m,  com azimute de 27° ,41´ 58,10´´ e distância de 45,18 m; deste segue até o ponto P576 
definido pelas coordenadas E: 615376,0000 m e  N: 7796870,0000 m,  com azimute de 59° ,09´ 43,80´´ e 
distância de 78,03 m; deste segue até o ponto P577 definido pelas coordenadas E: 615383,0000 m e  N: 
7796830,0000 m,  com azimute de 170° ,04´ 25,52´´ e distância de 40,61 m; deste segue até o ponto P578 
definido pelas coordenadas E: 615388,0000 m e  N: 7796820,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P579 definido pelas coordenadas E: 615391,0000 m e  N: 
7796840,0000 m,  com azimute de 8° ,31´ 50,76´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P580 
definido pelas coordenadas E: 615438,0000 m e  N: 7796780,0000 m,  com azimute de 141° ,55´ 37,99´´ e 
distância de 76,22 m; deste segue até o ponto P581 definido pelas coordenadas E: 615435,0000 m e  N: 
7796740,0000 m,  com azimute de 184° ,17´ 20,95´´ e distância de 40,11 m; deste segue até o ponto P582 
definido pelas coordenadas E: 615462,0000 m e  N: 7796730,0000 m,  com azimute de 110° ,19´ 23,29´´ e 
distância de 28,79 m; deste segue até o ponto P583 definido pelas coordenadas E: 615471,0000 m e  N: 
7796780,0000 m,  com azimute de 10° ,12´ 14,31´´ e distância de 50,80 m; deste segue até o ponto P584 
definido pelas coordenadas E: 615494,0000 m e  N: 7796900,0000 m,  com azimute de 10° ,51´ 00,38´´ e 
distância de 122,18 m; deste segue até o ponto P585 definido pelas coordenadas E: 615500,0000 m e  N: 
7796970,0000 m,  com azimute de 4° ,53´ 56,73´´ e distância de 70,26 m; deste segue até o ponto P586 
definido pelas coordenadas E: 615504,0000 m e  N: 7797030,0000 m,  com azimute de 3° ,48´ 50,67´´ e 
distância de 60,13 m; deste segue até o ponto P587 definido pelas coordenadas E: 615499,0000 m e  N: 
7797060,0000 m,  com azimute de 350° ,32´ 15,64´´ e distância de 30,41 m; deste segue até o ponto P588 
definido pelas coordenadas E: 615521,0000 m e  N: 7797070,0000 m,  com azimute de 65° ,33´ 21,76´´ e 
distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P589 definido pelas coordenadas E: 615540,0000 m e  N: 
7797030,0000 m,  com azimute de 154° ,35´ 32,21´´ e distância de 44,28 m; deste segue até o ponto P590 
definido pelas coordenadas E: 615553,0000 m e  N: 7796990,0000 m,  com azimute de 161° ,59´ 45,02´´ e 
distância de 42,06 m; deste segue até o ponto P591 definido pelas coordenadas E: 615564,0000 m e  N: 
7796970,0000 m,  com azimute de 151° ,11´ 21,14´´ e distância de 22,83 m; deste segue até o ponto P592 
definido pelas coordenadas E: 615582,0000 m e  N: 7796930,0000 m,  com azimute de 155° ,46´ 20,12´´ e 
distância de 43,86 m; deste segue até o ponto P593 definido pelas coordenadas E: 615593,0000 m e  N: 
7796890,0000 m,  com azimute de 164° ,37´ 25,50´´ e distância de 41,48 m; deste segue até o ponto P594 
definido pelas coordenadas E: 615621,0000 m e  N: 7796840,0000 m,  com azimute de 150° ,45´ 04,23´´ e 
distância de 57,31 m; deste segue até o ponto P595 definido pelas coordenadas E: 615634,0000 m e  N: 
7796820,0000 m,  com azimute de 146° ,58´ 34,08´´ e distância de 23,85 m; deste segue até o ponto P596 
definido pelas coordenadas E: 615654,0000 m e  N: 7796830,0000 m,  com azimute de 63° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P597 definido pelas coordenadas E: 615672,0000 m e  N: 
7796810,0000 m,  com azimute de 138° ,00´ 46,04´´ e distância de 26,91 m; deste segue até o ponto P598 
definido pelas coordenadas E: 615770,0000 m e  N: 7796820,0000 m,  com azimute de 84° ,10´ 25,17´´ e 
distância de 98,51 m; deste segue até o ponto P599 definido pelas coordenadas E: 615837,0000 m e  N: 
7796830,0000 m,  com azimute de 81° ,30´ 39,80´´ e distância de 67,74 m; deste segue até o ponto P600 
definido pelas coordenadas E: 615871,0000 m e  N: 7796780,0000 m,  com azimute de 145° ,47´ 03,47´´ e 
distância de 60,46 m; deste segue até o ponto P601 definido pelas coordenadas E: 615883,0000 m e  N: 
7796770,0000 m,  com azimute de 129° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P602 
definido pelas coordenadas E: 615935,0000 m e  N: 7796670,0000 m,  com azimute de 152° ,31´ 32,05´´ e 
distância de 112,71 m; deste segue até o ponto P603 definido pelas coordenadas E: 616002,0000 m e  N: 
7796630,0000 m,  com azimute de 120° ,50´ 16,20´´ e distância de 78,03 m; deste segue até o ponto P604 
definido pelas coordenadas E: 616032,0000 m e  N: 7796550,0000 m,  com azimute de 159° ,26´ 38,24´´ e 
distância de 85,44 m; deste segue até o ponto P605 definido pelas coordenadas E: 616049,0000 m e  N: 
7796510,0000 m,  com azimute de 156° ,58´ 28,23´´ e distância de 43,46 m; deste segue até o ponto P606 
definido pelas coordenadas E: 615987,0000 m e  N: 7796380,0000 m,  com azimute de 205° ,29´ 51,19´´ e 
distância de 144,03 m; deste segue até o ponto P607 definido pelas coordenadas E: 615998,0000 m e  N: 
7796340,0000 m,  com azimute de 164° ,37´ 25,50´´ e distância de 41,48 m; deste segue até o ponto P608 
definido pelas coordenadas E: 616029,0000 m e  N: 7796320,0000 m,  com azimute de 122° ,49´ 42,75´´ e 
distância de 36,89 m; deste segue até o ponto P609 definido pelas coordenadas E: 616121,0000 m e  N: 
7796290,0000 m,  com azimute de 108° ,03´ 37,70´´ e distância de 96,77 m; deste segue até o ponto P610 
definido pelas coordenadas E: 616259,0000 m e  N: 7796230,0000 m,  com azimute de 113° ,29´ 54,84´´ e 
distância de 150,48 m; deste segue até o ponto P611 definido pelas coordenadas E: 616282,0000 m e  N: 
7796220,0000 m,  com azimute de 113° ,29´ 54,84´´ e distância de 25,08 m; deste segue até o ponto P612 
definido pelas coordenadas E: 616350,0000 m e  N: 7796190,0000 m,  com azimute de 113° ,48´ 21,40´´ e 
distância de 74,32 m; deste segue até o ponto P613 definido pelas coordenadas E: 616424,0000 m e  N: 
7796150,0000 m,  com azimute de 118° ,23´ 34,87´´ e distância de 84,12 m; deste segue até o ponto P614 
definido pelas coordenadas E: 616457,0000 m e  N: 7796130,0000 m,  com azimute de 121° ,13´ 06,25´´ e 
distância de 38,59 m; deste segue até o ponto P615 definido pelas coordenadas E: 616489,0000 m e  N: 
7796070,0000 m,  com azimute de 151° ,55´ 39,05´´ e distância de 68,00 m; deste segue até o ponto P616 
definido pelas coordenadas E: 616520,0000 m e  N: 7796020,0000 m,  com azimute de 148° ,12´ 03,91´´ e 
distância de 58,83 m; deste segue até o ponto P617 definido pelas coordenadas E: 616532,0000 m e  N: 
7796030,0000 m,  com azimute de 50° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P618 
definido pelas coordenadas E: 616536,0000 m e  N: 7795950,0000 m,  com azimute de 177° ,08´ 15,34´´ e 
distância de 80,10 m; deste segue até o ponto P619 definido pelas coordenadas E: 616597,0000 m e  N: 
7795980,0000 m,  com azimute de 63° ,48´ 42,80´´ e distância de 67,98 m; deste segue até o ponto P620 
definido pelas coordenadas E: 616593,0000 m e  N: 7796010,0000 m,  com azimute de 352° ,24´ 19,28´´ e 
distância de 30,27 m; deste segue até o ponto P621 definido pelas coordenadas E: 616590,0000 m e  N: 
7796070,0000 m,  com azimute de 357° ,08´ 15,34´´ e distância de 60,07 m; deste segue até o ponto P622 
definido pelas coordenadas E: 616588,0000 m e  N: 7796100,0000 m,  com azimute de 356° ,11´ 09,33´´ e 
distância de 30,07 m; deste segue até o ponto P623 definido pelas coordenadas E: 616584,0000 m e  N: 
7796120,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P624 
definido pelas coordenadas E: 616583,0000 m e  N: 7796170,0000 m,  com azimute de 358° ,51´ 15,25´´ e 
distância de 50,01 m; deste segue até o ponto P625 definido pelas coordenadas E: 616593,0000 m e  N: 
7796210,0000 m,  com azimute de 14° ,02´ 10,48´´ e distância de 41,23 m; deste segue até o ponto P626 
definido pelas coordenadas E: 616592,0000 m e  N: 7796230,0000 m,  com azimute de 357° ,08´ 15,34´´ e 
distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P627 definido pelas coordenadas E: 616624,0000 m e  N: 
7796280,0000 m,  com azimute de 32° ,37´ 09,28´´ e distância de 59,36 m; deste segue até o ponto P628 
definido pelas coordenadas E: 616649,0000 m e  N: 7796320,0000 m,  com azimute de 32° ,00´ 19,38´´ e 

distância de 47,17 m; deste segue até o ponto P629 definido pelas coordenadas E: 616654,0000 m e  N: 
7796350,0000 m,  com azimute de 9° ,27´ 44,36´´ e distância de 30,41 m; deste segue até o ponto P630 
definido pelas coordenadas E: 616649,0000 m e  N: 7796380,0000 m,  com azimute de 350° ,32´ 15,64´´ e 
distância de 30,41 m; deste segue até o ponto P631 definido pelas coordenadas E: 616633,0000 m e  N: 
7796410,0000 m,  com azimute de 331° ,55´ 39,05´´ e distância de 34,00 m; deste segue até o ponto P632 
definido pelas coordenadas E: 616601,0000 m e  N: 7796430,0000 m,  com azimute de 302° ,00´ 19,38´´ e 
distância de 37,74 m; deste segue até o ponto P633 definido pelas coordenadas E: 616511,0000 m e  N: 
7796410,0000 m,  com azimute de 257° ,28´ 16,29´´ e distância de 92,20 m; deste segue até o ponto P634 
definido pelas coordenadas E: 616482,0000 m e  N: 7796420,0000 m,  com azimute de 289° ,01´ 32,18´´ e 
distância de 30,68 m; deste segue até o ponto P635 definido pelas coordenadas E: 616467,0000 m e  N: 
7796430,0000 m,  com azimute de 303° ,41´ 24,24´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P636 
definido pelas coordenadas E: 616448,0000 m e  N: 7796450,0000 m,  com azimute de 316° ,28´ 07,68´´ e 
distância de 27,59 m; deste segue até o ponto P637 definido pelas coordenadas E: 616420,0000 m e  N: 
7796460,0000 m,  com azimute de 289° ,39´ 13,77´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o ponto P638 
definido pelas coordenadas E: 616381,0000 m e  N: 7796470,0000 m,  com azimute de 284° ,22´ 53,02´´ e 
distância de 40,26 m; deste segue até o ponto P639 definido pelas coordenadas E: 616326,0000 m e  N: 
7796460,0000 m,  com azimute de 259° ,41´ 42,55´´ e distância de 55,90 m; deste segue até o ponto P640 
definido pelas coordenadas E: 616274,0000 m e  N: 7796380,0000 m,  com azimute de 213° ,01´ 25,92´´ e 
distância de 95,41 m; deste segue até o ponto P641 definido pelas coordenadas E: 616263,0000 m e  N: 
7796370,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P642 
definido pelas coordenadas E: 616208,0000 m e  N: 7796390,0000 m,  com azimute de 289° ,58´ 59,18´´ e 
distância de 58,52 m; deste segue até o ponto P643 definido pelas coordenadas E: 616200,0000 m e  N: 
7796410,0000 m,  com azimute de 338° ,11´ 54,93´´ e distância de 21,54 m; deste segue até o ponto P644 
definido pelas coordenadas E: 616199,0000 m e  N: 7796480,0000 m,  com azimute de 359° ,10´ 53,56´´ e 
distância de 70,01 m; deste segue até o ponto P645 definido pelas coordenadas E: 616193,0000 m e  N: 
7796530,0000 m,  com azimute de 353° ,09´ 26,02´´ e distância de 50,36 m; deste segue até o ponto P646 
definido pelas coordenadas E: 616184,0000 m e  N: 7796580,0000 m,  com azimute de 349° ,47´ 45,69´´ e 
distância de 50,80 m; deste segue até o ponto P647 definido pelas coordenadas E: 616168,0000 m e  N: 
7796610,0000 m,  com azimute de 331° ,55´ 39,05´´ e distância de 34,00 m; deste segue até o ponto P648 
definido pelas coordenadas E: 616145,0000 m e  N: 7796620,0000 m,  com azimute de 293° ,29´ 54,84´´ e 
distância de 25,08 m; deste segue até o ponto P649 definido pelas coordenadas E: 616094,0000 m e  N: 
7796630,0000 m,  com azimute de 281° ,05´ 37,40´´ e distância de 51,97 m; deste segue até o ponto P650 
definido pelas coordenadas E: 616007,0000 m e  N: 7796700,0000 m,  com azimute de 308° ,49´ 12,27´´ e 
distância de 111,66 m; deste segue até o ponto P651 definido pelas coordenadas E: 616000,0000 m e  N: 
7796730,0000 m,  com azimute de 346° ,51´ 57,52´´ e distância de 30,81 m; deste segue até o ponto P652 
definido pelas coordenadas E: 616003,0000 m e  N: 7796750,0000 m,  com azimute de 8° ,31´ 50,76´´ e 
distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P653 definido pelas coordenadas E: 616028,0000 m e  N: 
7796790,0000 m,  com azimute de 32° ,00´ 19,38´´ e distância de 47,17 m; deste segue até o ponto P654 
definido pelas coordenadas E: 616064,0000 m e  N: 7796860,0000 m,  com azimute de 27° ,12´ 58,00´´ e 
distância de 78,71 m; deste segue até o ponto P655 definido pelas coordenadas E: 616084,0000 m e  N: 
7796920,0000 m,  com azimute de 18° ,26´ 05,82´´ e distância de 63,25 m; deste segue até o ponto P656 
definido pelas coordenadas E: 616063,0000 m e  N: 7797010,0000 m,  com azimute de 346° ,51´ 57,52´´ e 
distância de 92,42 m; deste segue até o ponto P657 definido pelas coordenadas E: 616046,0000 m e  N: 
7797030,0000 m,  com azimute de 319° ,38´ 07,67´´ e distância de 26,25 m; deste segue até o ponto P658 
definido pelas coordenadas E: 615986,0000 m e  N: 7797060,0000 m,  com azimute de 296° ,33´ 54,18´´ e 
distância de 67,08 m; deste segue até o ponto P659 definido pelas coordenadas E: 616048,0000 m e  N: 
7797100,0000 m,  com azimute de 57° ,10´ 17,25´´ e distância de 73,78 m; deste segue até o ponto P660 
definido pelas coordenadas E: 616062,0000 m e  N: 7797080,0000 m,  com azimute de 145° ,00´ 28,73´´ e 
distância de 24,41 m; deste segue até o ponto P661 definido pelas coordenadas E: 616070,0000 m e  N: 
7797070,0000 m,  com azimute de 141° ,20´ 24,69´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P662 
definido pelas coordenadas E: 616094,0000 m e  N: 7797080,0000 m,  com azimute de 67° ,22´ 48,49´´ e 
distância de 26,00 m; deste segue até o ponto P663 definido pelas coordenadas E: 616106,0000 m e  N: 
7797070,0000 m,  com azimute de 129° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P664 
definido pelas coordenadas E: 616146,0000 m e  N: 7797060,0000 m,  com azimute de 104° ,02´ 10,48´´ e 
distância de 41,23 m; deste segue até o ponto P665 definido pelas coordenadas E: 616151,0000 m e  N: 
7797080,0000 m,  com azimute de 14° ,02´ 10,48´´ e distância de 20,62 m; deste segue até o ponto P666 
definido pelas coordenadas E: 616137,0000 m e  N: 7797100,0000 m,  com azimute de 325° ,00´ 28,73´´ e 
distância de 24,41 m; deste segue até o ponto P667 definido pelas coordenadas E: 616130,0000 m e  N: 
7797120,0000 m,  com azimute de 340° ,42´ 35,83´´ e distância de 21,19 m; deste segue até o ponto P668 
definido pelas coordenadas E: 616091,0000 m e  N: 7797170,0000 m,  com azimute de 322° ,02´ 44,77´´ e 
distância de 63,41 m; deste segue até o ponto P669 definido pelas coordenadas E: 616089,0000 m e  N: 
7797200,0000 m,  com azimute de 356° ,11´ 09,33´´ e distância de 30,07 m; deste segue até o ponto P670 
definido pelas coordenadas E: 616124,0000 m e  N: 7797210,0000 m,  com azimute de 74° ,03´ 16,57´´ e 
distância de 36,40 m; deste segue até o ponto P671 definido pelas coordenadas E: 616125,0000 m e  N: 
7797290,0000 m,  com azimute de 0° ,42´ 58,18´´ e distância de 80,01 m; deste segue até o ponto P672 
definido pelas coordenadas E: 616158,0000 m e  N: 7797310,0000 m,  com azimute de 58° ,46´ 53,75´´ e 
distância de 38,59 m; deste segue até o ponto P673 definido pelas coordenadas E: 616199,0000 m e  N: 
7797320,0000 m,  com azimute de 76° ,17´ 34,94´´ e distância de 42,20 m; deste segue até o ponto P674 
definido pelas coordenadas E: 616207,0000 m e  N: 7797260,0000 m,  com azimute de 172° ,24´ 19,28´´ e 
distância de 60,53 m; deste segue até o ponto P675 definido pelas coordenadas E: 616226,0000 m e  N: 
7797190,0000 m,  com azimute de 164° ,48´ 50,99´´ e distância de 72,53 m; deste segue até o ponto P676 
definido pelas coordenadas E: 616243,0000 m e  N: 7797120,0000 m,  com azimute de 166° ,20´ 58,49´´ e 
distância de 72,03 m; deste segue até o ponto P677 definido pelas coordenadas E: 616272,0000 m e  N: 
7797030,0000 m,  com azimute de 162° ,08´ 23,66´´ e distância de 94,56 m; deste segue até o ponto P678 
definido pelas coordenadas E: 616264,0000 m e  N: 7797010,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e 
distância de 21,54 m; deste segue até o ponto P679 definido pelas coordenadas E: 616276,0000 m e  N: 
7796950,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 61,19 m; deste segue até o ponto P680 
definido pelas coordenadas E: 616381,0000 m e  N: 7796980,0000 m,  com azimute de 74° ,03´ 16,57´´ e 
distância de 109,20 m; deste segue até o ponto P681 definido pelas coordenadas E: 616482,0000 m e  N: 
7796940,0000 m,  com azimute de 111° ,36´ 19,90´´ e distância de 108,63 m; deste segue até o ponto P682 
definido pelas coordenadas E: 616521,0000 m e  N: 7796950,0000 m,  com azimute de 75° ,37´ 06,98´´ e 
distância de 40,26 m; deste segue até o ponto P683 definido pelas coordenadas E: 616509,0000 m e  N: 
7796990,0000 m,  com azimute de 343° ,18´ 02,72´´ e distância de 41,76 m; deste segue até o ponto P684 
definido pelas coordenadas E: 616510,0000 m e  N: 7797010,0000 m,  com azimute de 2° ,51´ 44,66´´ e 
distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P685 definido pelas coordenadas E: 616572,0000 m e  N: 
7797000,0000 m,  com azimute de 99° ,09´ 44,45´´ e distância de 62,80 m; deste segue até o ponto P686 
definido pelas coordenadas E: 616592,0000 m e  N: 7796990,0000 m,  com azimute de 116° ,33´ 54,18´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P687 definido pelas coordenadas E: 616627,0000 m e  N: 
7796950,0000 m,  com azimute de 138° ,48´ 50,67´´ e distância de 53,15 m; deste segue até o ponto P688 
definido pelas coordenadas E: 616643,0000 m e  N: 7796890,0000 m,  com azimute de 165° ,04´ 06,90´´ e 
distância de 62,10 m; deste segue até o ponto P689 definido pelas coordenadas E: 616667,0000 m e  N: 
7796870,0000 m,  com azimute de 129° ,48´ 20,06´´ e distância de 31,24 m; deste segue até o ponto P690 
definido pelas coordenadas E: 616703,0000 m e  N: 7796890,0000 m,  com azimute de 60° ,56´ 43,43´´ e 
distância de 41,18 m; deste segue até o ponto P691 definido pelas coordenadas E: 616737,0000 m e  N: 
7796850,0000 m,  com azimute de 139° ,38´ 07,67´´ e distância de 52,50 m; deste segue até o ponto P692 
definido pelas coordenadas E: 616759,0000 m e  N: 7796840,0000 m,  com azimute de 114° ,26´ 38,24´´ e 
distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P693 definido pelas coordenadas E: 616850,0000 m e  N: 
7796820,0000 m,  com azimute de 102° ,23´ 43,46´´ e distância de 93,17 m; deste segue até o ponto P694 
definido pelas coordenadas E: 616954,0000 m e  N: 7796800,0000 m,  com azimute de 100° ,53´ 07,90´´ e 
distância de 105,91 m; deste segue até o ponto P695 definido pelas coordenadas E: 617007,0000 m e  N: 
7796790,0000 m,  com azimute de 100° ,41´ 05,68´´ e distância de 53,94 m; deste segue até o ponto P696 
definido pelas coordenadas E: 617114,0000 m e  N: 7796800,0000 m,  com azimute de 84° ,39´ 38,75´´ e 
distância de 107,47 m; deste segue até o ponto P697 definido pelas coordenadas E: 617343,0000 m e  N: 
7796790,0000 m,  com azimute de 92° ,30´ 01,48´´ e distância de 229,22 m; deste segue até o ponto P698 
definido pelas coordenadas E: 617423,0000 m e  N: 7796840,0000 m,  com azimute de 57° ,59´ 40,62´´ e 
distância de 94,34 m; deste segue até o ponto P699 definido pelas coordenadas E: 617441,0000 m e  N: 
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Poder Executivo

7796860,0000 m,  com azimute de 41° ,59´ 13,96´´ e distância de 26,91 m; deste segue até o ponto P700 
definido pelas coordenadas E: 617447,0000 m e  N: 7796850,0000 m,  com azimute de 149° ,02´ 10,48´´ e 
distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P701 definido pelas coordenadas E: 617480,0000 m e  N: 
7796860,0000 m,  com azimute de 73° ,08´ 29,76´´ e distância de 34,48 m; deste segue até o ponto P702 
definido pelas coordenadas E: 617503,0000 m e  N: 7796890,0000 m,  com azimute de 37° ,28´ 34,25´´ e 
distância de 37,80 m; deste segue até o ponto P703 definido pelas coordenadas E: 617540,0000 m e  N: 
7796900,0000 m,  com azimute de 74° ,52´ 33,57´´ e distância de 38,33 m; deste segue até o ponto P704 
definido pelas coordenadas E: 617573,0000 m e  N: 7796920,0000 m,  com azimute de 58° ,46´ 53,75´´ e 
distância de 38,59 m; deste segue até o ponto P705 definido pelas coordenadas E: 617634,0000 m e  N: 
7796930,0000 m,  com azimute de 80° ,41´ 24,22´´ e distância de 61,81 m; deste segue até o ponto P706 
definido pelas coordenadas E: 617657,0000 m e  N: 7796940,0000 m,  com azimute de 66° ,30´ 05,16´´ e 
distância de 25,08 m; deste segue até o ponto P707 definido pelas coordenadas E: 617764,0000 m e  N: 
7796920,0000 m,  com azimute de 100° ,35´ 14,36´´ e distância de 108,85 m; deste segue até o ponto P708 
definido pelas coordenadas E: 617785,0000 m e  N: 7796900,0000 m,  com azimute de 133° ,36´ 10,15´´ e 
distância de 29,00 m; deste segue até o ponto P709 definido pelas coordenadas E: 617797,0000 m e  N: 
7796890,0000 m,  com azimute de 129° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P710 
definido pelas coordenadas E: 617808,0000 m e  N: 7796900,0000 m,  com azimute de 47° ,43´ 34,72´´ e 
distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P711 definido pelas coordenadas E: 617810,0000 m e  N: 
7796890,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P712 
definido pelas coordenadas E: 617826,0000 m e  N: 7796880,0000 m,  com azimute de 122° ,00´ 19,38´´ e 
distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P713 definido pelas coordenadas E: 617884,0000 m e  N: 
7796870,0000 m,  com azimute de 99° ,46´ 56,67´´ e distância de 58,86 m; deste segue até o ponto P714 
definido pelas coordenadas E: 617875,0000 m e  N: 7796840,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e 
distância de 31,32 m; deste segue até o ponto P715 definido pelas coordenadas E: 617878,0000 m e  N: 
7796830,0000 m,  com azimute de 163° ,18´ 02,72´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P716 
definido pelas coordenadas E: 617888,0000 m e  N: 7796810,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P717 definido pelas coordenadas E: 617870,0000 m e  N: 
7796800,0000 m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P718 
definido pelas coordenadas E: 617879,0000 m e  N: 7796790,0000 m,  com azimute de 138° ,00´ 46,04´´ e 
distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P719 definido pelas coordenadas E: 617873,0000 m e  N: 
7796770,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 20,88 m; deste segue até o ponto P720 
definido pelas coordenadas E: 617883,0000 m e  N: 7796750,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P721 definido pelas coordenadas E: 617895,0000 m e  N: 
7796720,0000 m,  com azimute de 158° ,11´ 54,93´´ e distância de 32,31 m; deste segue até o ponto P722 
definido pelas coordenadas E: 617892,0000 m e  N: 7796700,0000 m,  com azimute de 188° ,31´ 50,76´´ e 
distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P723 definido pelas coordenadas E: 617888,0000 m e  N: 
7796650,0000 m,  com azimute de 184° ,34´ 26,12´´ e distância de 50,16 m; deste segue até o ponto P724 
definido pelas coordenadas E: 617889,0000 m e  N: 7796610,0000 m,  com azimute de 178° ,34´ 04,45´´ e 
distância de 40,01 m; deste segue até o ponto P725 definido pelas coordenadas E: 617859,0000 m e  N: 
7796620,0000 m,  com azimute de 288° ,26´ 05,82´´ e distância de 31,62 m; deste segue até o ponto P726 
definido pelas coordenadas E: 617835,0000 m e  N: 7796600,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e 
distância de 31,24 m; deste segue até o ponto P727 definido pelas coordenadas E: 617814,0000 m e  N: 
7796590,0000 m,  com azimute de 244° ,32´ 11,96´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P728 
definido pelas coordenadas E: 617804,0000 m e  N: 7796570,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e 
distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P729 definido pelas coordenadas E: 617976,0000 m e  N: 
7796440,0000 m,  com azimute de 127° ,04´ 56,99´´ e distância de 215,60 m; deste segue até o ponto P730 
definido pelas coordenadas E: 617990,0000 m e  N: 7796430,0000 m,  com azimute de 125° ,32´ 15,64´´ e 
distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P731 definido pelas coordenadas E: 618008,0000 m e  N: 
7796440,0000 m,  com azimute de 60° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P732 
definido pelas coordenadas E: 618014,0000 m e  N: 7796450,0000 m,  com azimute de 30° ,57´ 49,52´´ e 
distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P733 definido pelas coordenadas E: 618049,0000 m e  N: 
7796460,0000 m,  com azimute de 74° ,03´ 16,57´´ e distância de 36,40 m; deste segue até o ponto P734 
definido pelas coordenadas E: 618072,0000 m e  N: 7796470,0000 m,  com azimute de 66° ,30´ 05,16´´ e 
distância de 25,08 m; deste segue até o ponto P735 definido pelas coordenadas E: 618114,0000 m e  N: 
7796460,0000 m,  com azimute de 103° ,23´ 32,99´´ e distância de 43,17 m; deste segue até o ponto P736 
definido pelas coordenadas E: 618136,0000 m e  N: 7796470,0000 m,  com azimute de 65° ,33´ 21,76´´ e 
distância de 24,17 m; deste segue até o ponto P737 definido pelas coordenadas E: 618151,0000 m e  N: 
7796480,0000 m,  com azimute de 56° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P738 
definido pelas coordenadas E: 618177,0000 m e  N: 7796490,0000 m,  com azimute de 68° ,57´ 44,96´´ e 
distância de 27,86 m; deste segue até o ponto P739 definido pelas coordenadas E: 618198,0000 m e  N: 
7796500,0000 m,  com azimute de 64° ,32´ 11,96´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P740 
definido pelas coordenadas E: 618231,0000 m e  N: 7796530,0000 m,  com azimute de 47° ,43´ 34,72´´ e 
distância de 44,60 m; deste segue até o ponto P741, na divisa municipal entre Belo Horizonte e Sabará, 
definido pelas coordenadas E: 618271,0000 m e  N: 7796580,0000 m,  com azimute de 38° ,39´ 35,31´´ e 
distância de 64,03 m; deste segue até o ponto P742 definido pelas coordenadas E: 618277,0000 m e  N: 
7796570,0000 m,  com azimute de 149° ,02´ 10,48´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P743 
definido pelas coordenadas E: 618289,0000 m e  N: 7796560,0000 m,  com azimute de 129° ,48´ 20,06´´ e 
distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P744 definido pelas coordenadas E: 618297,0000 m e  N: 
7796550,0000 m,  com azimute de 141° ,20´ 24,69´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P745 
definido pelas coordenadas E: 618313,0000 m e  N: 7796540,0000 m,  com azimute de 122° ,00´ 19,38´´ e 
distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P746 definido pelas coordenadas E: 618318,0000 m e  N: 
7796530,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P747 
definido pelas coordenadas E: 618326,0000 m e  N: 7796520,0000 m,  com azimute de 141° ,20´ 24,69´´ e 
distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P748 definido pelas coordenadas E: 618330,0000 m e  N: 
7796510,0000 m,  com azimute de 158° ,11´ 54,93´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P749 
definido pelas coordenadas E: 618331,0000 m e  N: 7796500,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P750 definido pelas coordenadas E: 618332,0000 m e  N: 
7796480,0000 m,  com azimute de 177° ,08´ 15,34´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P751 
definido pelas coordenadas E: 618339,0000 m e  N: 7796470,0000 m,  com azimute de 145° ,00´ 28,73´´ e 
distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P752 definido pelas coordenadas E: 618344,0000 m e  N: 
7796460,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P753 
definido pelas coordenadas E: 618340,0000 m e  N: 7796450,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e 
distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P754 definido pelas coordenadas E: 618339,0000 m e  N: 
7796440,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P755 
definido pelas coordenadas E: 618338,0000 m e  N: 7796430,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e 
distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P756 definido pelas coordenadas E: 618335,0000 m e  N: 
7796420,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P757 
definido pelas coordenadas E: 618336,0000 m e  N: 7796400,0000 m,  com azimute de 177° ,08´ 15,34´´ e 
distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P758 definido pelas coordenadas E: 618334,0000 m e  N: 
7796380,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P759 
definido pelas coordenadas E: 618331,0000 m e  N: 7796370,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e 
distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P760 definido pelas coordenadas E: 618328,0000 m e  N: 
7796360,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P761 
definido pelas coordenadas E: 618320,0000 m e  N: 7796350,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e 
distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P762 definido pelas coordenadas E: 618290,0000 m e  N: 
7796340,0000 m,  com azimute de 251° ,33´ 54,18´´ e distância de 31,62 m; deste segue até o ponto P763 
definido pelas coordenadas E: 618275,0000 m e  N: 7796330,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P764 definido pelas coordenadas E: 618269,0000 m e  N: 
7796320,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P765 
definido pelas coordenadas E: 618270,0000 m e  N: 7796290,0000 m,  com azimute de 178° ,05´ 27,05´´ e 
distância de 30,02 m; deste segue até o ponto P766 definido pelas coordenadas E: 618271,0000 m e  N: 
7796270,0000 m,  com azimute de 177° ,08´ 15,34´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P767 
definido pelas coordenadas E: 618270,0000 m e  N: 7796260,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e 
distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P768 definido pelas coordenadas E: 618268,0000 m e  N: 
7796250,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P769 
definido pelas coordenadas E: 618269,0000 m e  N: 7796230,0000 m,  com azimute de 177° ,08´ 15,34´´ e 

distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P770 definido pelas coordenadas E: 618271,0000 m e  N: 
7796220,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P771 
definido pelas coordenadas E: 618272,0000 m e  N: 7796200,0000 m,  com azimute de 177° ,08´ 15,34´´ e 
distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P772 definido pelas coordenadas E: 618273,0000 m e  N: 
7796190,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P773 
definido pelas coordenadas E: 618276,0000 m e  N: 7796180,0000 m,  com azimute de 163° ,18´ 02,72´´ e 
distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P774 definido pelas coordenadas E: 618277,0000 m e  N: 
7796170,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P775 
definido pelas coordenadas E: 618280,0000 m e  N: 7796160,0000 m,  com azimute de 163° ,18´ 02,72´´ e 
distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P776 definido pelas coordenadas E: 618282,0000 m e  N: 
7796150,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P777 
definido pelas coordenadas E: 618280,0000 m e  N: 7796140,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e 
distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P778 definido pelas coordenadas E: 618281,0000 m e  N: 
7796130,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P779 
definido pelas coordenadas E: 618282,0000 m e  N: 7796120,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e 
distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P780 definido pelas coordenadas E: 618283,0000 m e  N: 
7796110,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P781 
definido pelas coordenadas E: 618242,0000 m e  N: 7796090,0000 m,  com azimute de 243° ,59´ 47,95´´ e 
distância de 45,62 m; deste segue até o ponto P782 definido pelas coordenadas E: 618236,0000 m e  N: 
7796080,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P783 
definido pelas coordenadas E: 618222,0000 m e  N: 7796070,0000 m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e 
distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P784 definido pelas coordenadas E: 618201,0000 m e  N: 
7796060,0000 m,  com azimute de 244° ,32´ 11,96´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P785 
definido pelas coordenadas E: 618188,0000 m e  N: 7796050,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e 
distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P786 definido pelas coordenadas E: 618181,0000 m e  N: 
7796040,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P787 
definido pelas coordenadas E: 618172,0000 m e  N: 7796030,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e 
distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P788 definido pelas coordenadas E: 618157,0000 m e  N: 
7796020,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P789, 
junto a divisa municipal de Belo Horizonte com Nova Lima, definido pelas coordenadas E: 618129,0000 
m e  N: 7796010,0000 m,  com azimute de 250° ,20´ 46,23´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o 
ponto P790 definido pelas coordenadas E: 618131,0000 m e  N: 7796000,0000 m,  com azimute de 168° 
,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P791 definido pelas coordenadas E: 618133,0000 
m e  N: 7795980,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o 
ponto P792 definido pelas coordenadas E: 618122,0000 m e  N: 7795970,0000 m,  com azimute de 227° 
,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P793 definido pelas coordenadas E: 618068,0000 
m e  N: 7795960,0000 m,  com azimute de 259° ,30´ 30,68´´ e distância de 54,92 m; deste segue até o 
ponto P794 definido pelas coordenadas E: 618054,0000 m e  N: 7795950,0000 m,  com azimute de 234° 
,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P795 definido pelas coordenadas E: 618041,0000 
m e  N: 7795940,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o 
ponto P796 definido pelas coordenadas E: 618033,0000 m e  N: 7795930,0000 m,  com azimute de 218° 
,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P797 definido pelas coordenadas E: 618030,0000 
m e  N: 7795920,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o 
ponto P798 definido pelas coordenadas E: 618024,0000 m e  N: 7795910,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P799 definido pelas coordenadas E: 618021,0000 
m e  N: 7795900,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o 
ponto P800 definido pelas coordenadas E: 618014,0000 m e  N: 7795890,0000 m,  com azimute de 214° 
,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P801 definido pelas coordenadas E: 618008,0000 
m e  N: 7795880,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o 
ponto P802 definido pelas coordenadas E: 618002,0000 m e  N: 7795870,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P803 definido pelas coordenadas E: 617987,0000 
m e  N: 7795860,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o 
ponto P804 definido pelas coordenadas E: 617978,0000 m e  N: 7795850,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P805 definido pelas coordenadas E: 617968,0000 
m e  N: 7795840,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P806 definido pelas coordenadas E: 617957,0000 m e  N: 7795830,0000 m,  com azimute de 227° 
,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P807 definido pelas coordenadas E: 617951,0000 
m e  N: 7795820,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o 
ponto P808 definido pelas coordenadas E: 617945,0000 m e  N: 7795810,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P809 definido pelas coordenadas E: 617939,0000 
m e  N: 7795800,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o 
ponto P810 definido pelas coordenadas E: 617936,0000 m e  N: 7795790,0000 m,  com azimute de 196° 
,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P811 definido pelas coordenadas E: 617919,0000 
m e  N: 7795780,0000 m,  com azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o 
ponto P812 definido pelas coordenadas E: 617862,0000 m e  N: 7795770,0000 m,  com azimute de 260° 
,02´ 57,74´´ e distância de 57,87 m; deste segue até o ponto P813 definido pelas coordenadas E: 617854,0000 
m e  N: 7795760,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o 
ponto P814 definido pelas coordenadas E: 617850,0000 m e  N: 7795750,0000 m,  com azimute de 201° 
,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P815 definido pelas coordenadas E: 617848,0000 
m e  N: 7795740,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P816 definido pelas coordenadas E: 617850,0000 m e  N: 7795730,0000 m,  com azimute de 168° 
,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P817 definido pelas coordenadas E: 617852,0000 
m e  N: 7795720,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P818 definido pelas coordenadas E: 617843,0000 m e  N: 7795710,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P819 definido pelas coordenadas E: 617839,0000 
m e  N: 7795700,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P820 definido pelas coordenadas E: 617828,0000 m e  N: 7795690,0000 m,  com azimute de 227° 
,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P821 definido pelas coordenadas E: 617816,0000 
m e  N: 7795680,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o 
ponto P822 definido pelas coordenadas E: 617799,0000 m e  N: 7795670,0000 m,  com azimute de 239° 
,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P823 definido pelas coordenadas E: 617784,0000 
m e  N: 7795660,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o 
ponto P824 definido pelas coordenadas E: 617772,0000 m e  N: 7795650,0000 m,  com azimute de 230° 
,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P825 definido pelas coordenadas E: 617760,0000 
m e  N: 7795640,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o 
ponto P826 definido pelas coordenadas E: 617754,0000 m e  N: 7795630,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P827 definido pelas coordenadas E: 617743,0000 
m e  N: 7795620,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o 
ponto P828 definido pelas coordenadas E: 617736,0000 m e  N: 7795610,0000 m,  com azimute de 214° 
,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P829 definido pelas coordenadas E: 617722,0000 
m e  N: 7795600,0000 m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o 
ponto P830 definido pelas coordenadas E: 617719,0000 m e  N: 7795590,0000 m,  com azimute de 196° 
,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P831 definido pelas coordenadas E: 617693,0000 
m e  N: 7795580,0000 m,  com azimute de 248° ,57´ 44,96´´ e distância de 27,86 m; deste segue até o 
ponto P832 definido pelas coordenadas E: 617680,0000 m e  N: 7795570,0000 m,  com azimute de 232° 
,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P833 definido pelas coordenadas E: 617670,0000 
m e  N: 7795560,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P834 definido pelas coordenadas E: 617661,0000 m e  N: 7795550,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P835 definido pelas coordenadas E: 617660,0000 
m e  N: 7795540,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o 
ponto P836 definido pelas coordenadas E: 617650,0000 m e  N: 7795530,0000 m,  com azimute de 225° 
,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P837 definido pelas coordenadas E: 617637,0000 
m e  N: 7795520,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o 
ponto P838 definido pelas coordenadas E: 617626,0000 m e  N: 7795510,0000 m,  com azimute de 227° 
,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P839 definido pelas coordenadas E: 617621,0000 
m e  N: 7795500,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
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Poder Executivo

ponto P840 definido pelas coordenadas E: 617610,0000 m e  N: 7795490,0000 m,  com azimute de 227° 
,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P841 definido pelas coordenadas E: 617608,0000 
m e  N: 7795480,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P842 definido pelas coordenadas E: 617602,0000 m e  N: 7795470,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P843 definido pelas coordenadas E: 617601,0000 
m e  N: 7795460,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o 
ponto P844 definido pelas coordenadas E: 617597,0000 m e  N: 7795450,0000 m,  com azimute de 201° 
,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P845 definido pelas coordenadas E: 617560,0000 
m e  N: 7795440,0000 m,  com azimute de 254° ,52´ 33,57´´ e distância de 38,33 m; deste segue até o 
ponto P846 definido pelas coordenadas E: 617546,0000 m e  N: 7795430,0000 m,  com azimute de 234° 
,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P847 definido pelas coordenadas E: 617540,0000 
m e  N: 7795420,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o 
ponto P848 definido pelas coordenadas E: 617536,0000 m e  N: 7795410,0000 m,  com azimute de 201° 
,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P849 definido pelas coordenadas E: 617535,0000 
m e  N: 7795400,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o 
ponto P850 definido pelas coordenadas E: 617531,0000 m e  N: 7795380,0000 m,  com azimute de 191° 
,18´ 35,76´´ e distância de 20,40 m; deste segue até o ponto P851 definido pelas coordenadas E: 617526,0000 
m e  N: 7795370,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P852 definido pelas coordenadas E: 617516,0000 m e  N: 7795360,0000 m,  com azimute de 225° 
,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P853 definido pelas coordenadas E: 617506,0000 
m e  N: 7795350,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P854 definido pelas coordenadas E: 617490,0000 m e  N: 7795340,0000 m,  com azimute de 237° 
,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P855 definido pelas coordenadas E: 617471,0000 
m e  N: 7795330,0000 m,  com azimute de 242° ,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; deste segue até o 
ponto P856 definido pelas coordenadas E: 617465,0000 m e  N: 7795320,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P857 definido pelas coordenadas E: 617452,0000 
m e  N: 7795310,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o 
ponto P858 definido pelas coordenadas E: 617431,0000 m e  N: 7795300,0000 m,  com azimute de 244° 
,32´ 11,96´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P859 definido pelas coordenadas E: 617416,0000 
m e  N: 7795290,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o 
ponto P860 definido pelas coordenadas E: 617404,0000 m e  N: 7795280,0000 m,  com azimute de 230° 
,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P861 definido pelas coordenadas E: 617396,0000 
m e  N: 7795270,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o 
ponto P862 definido pelas coordenadas E: 617386,0000 m e  N: 7795260,0000 m,  com azimute de 225° 
,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P863 definido pelas coordenadas E: 617361,0000 
m e  N: 7795250,0000 m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o 
ponto P864 definido pelas coordenadas E: 617347,0000 m e  N: 7795240,0000 m,  com azimute de 234° 
,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P865 definido pelas coordenadas E: 617339,0000 
m e  N: 7795230,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o 
ponto P866 definido pelas coordenadas E: 617334,0000 m e  N: 7795220,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P867 definido pelas coordenadas E: 617330,0000 
m e  N: 7795210,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P868 definido pelas coordenadas E: 617321,0000 m e  N: 7795200,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P869 definido pelas coordenadas E: 617319,0000 
m e  N: 7795190,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P870 definido pelas coordenadas E: 617314,0000 m e  N: 7795180,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P871 definido pelas coordenadas E: 617309,0000 
m e  N: 7795170,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P872 definido pelas coordenadas E: 617308,0000 m e  N: 7795160,0000 m,  com azimute de 185° 
,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P873 definido pelas coordenadas E: 617306,0000 
m e  N: 7795140,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o 
ponto P874 definido pelas coordenadas E: 617303,0000 m e  N: 7795130,0000 m,  com azimute de 196° 
,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P875 definido pelas coordenadas E: 617298,0000 
m e  N: 7795120,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P876 definido pelas coordenadas E: 617293,0000 m e  N: 7795110,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P877 definido pelas coordenadas E: 617283,0000 
m e  N: 7795100,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P878 definido pelas coordenadas E: 617278,0000 m e  N: 7795090,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P879 definido pelas coordenadas E: 617267,0000 
m e  N: 7795080,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o 
ponto P880 definido pelas coordenadas E: 617258,0000 m e  N: 7795070,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P881 definido pelas coordenadas E: 617248,0000 
m e  N: 7795060,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P882 definido pelas coordenadas E: 617229,0000 m e  N: 7795050,0000 m,  com azimute de 242° 
,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P883 definido pelas coordenadas E: 617180,0000 
m e  N: 7795040,0000 m,  com azimute de 258° ,27´ 55,37´´ e distância de 50,01 m; deste segue até o 
ponto P884 definido pelas coordenadas E: 617126,0000 m e  N: 7795050,0000 m,  com azimute de 280° 
,29´ 29,32´´ e distância de 54,92 m; deste segue até o ponto P885 definido pelas coordenadas E: 617111,0000 
m e  N: 7795070,0000 m,  com azimute de 323° ,07´ 48,37´´ e distância de 25,00 m; deste segue até o 
ponto P886 definido pelas coordenadas E: 617103,0000 m e  N: 7795090,0000 m,  com azimute de 338° 
,11´ 54,93´´ e distância de 21,54 m; deste segue até o ponto P887 definido pelas coordenadas E: 617091,0000 
m e  N: 7795100,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o 
ponto P888 definido pelas coordenadas E: 616993,0000 m e  N: 7795090,0000 m,  com azimute de 264° 
,10´ 25,17´´ e distância de 98,51 m; deste segue até o ponto P889 definido pelas coordenadas E: 616979,0000 
m e  N: 7795080,0000 m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o 
ponto P890 definido pelas coordenadas E: 616963,0000 m e  N: 7795070,0000 m,  com azimute de 237° 
,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P891 definido pelas coordenadas E: 616950,0000 
m e  N: 7795060,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o 
ponto P892 definido pelas coordenadas E: 616933,0000 m e  N: 7795050,0000 m,  com azimute de 239° 
,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P893 definido pelas coordenadas E: 616923,0000 
m e  N: 7795040,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P894 definido pelas coordenadas E: 616914,0000 m e  N: 7795030,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P895 definido pelas coordenadas E: 616904,0000 
m e  N: 7795020,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P896 definido pelas coordenadas E: 616893,0000 m e  N: 7795010,0000 m,  com azimute de 227° 
,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P897 definido pelas coordenadas E: 616883,0000 
m e  N: 7795000,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o 
ponto P898 definido pelas coordenadas E: 616876,0000 m e  N: 7794990,0000 m,  com azimute de 214° 
,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P899 definido pelas coordenadas E: 616873,0000 
m e  N: 7794980,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o 
ponto P900 definido pelas coordenadas E: 616864,0000 m e  N: 7794970,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P901 definido pelas coordenadas E: 616860,0000 
m e  N: 7794960,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P902 definido pelas coordenadas E: 616844,0000 m e  N: 7794950,0000 m,  com azimute de 237° 
,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P903 definido pelas coordenadas E: 616806,0000 
m e  N: 7794940,0000 m,  com azimute de 255° ,15´ 23,17´´ e distância de 39,29 m; deste segue até o 
ponto P904 definido pelas coordenadas E: 616778,0000 m e  N: 7794930,0000 m,  com azimute de 250° 
,20´ 46,23´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o ponto P905 definido pelas coordenadas E: 616762,0000 
m e  N: 7794920,0000 m,  com azimute de 237° ,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o 
ponto P906 definido pelas coordenadas E: 616744,0000 m e  N: 7794910,0000 m,  com azimute de 240° 
,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P907 definido pelas coordenadas E: 616721,0000 
m e  N: 7794900,0000 m,  com azimute de 246° ,30´ 05,16´´ e distância de 25,08 m; deste segue até o 
ponto P908 definido pelas coordenadas E: 616712,0000 m e  N: 7794890,0000 m,  com azimute de 221° 
,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P909 definido pelas coordenadas E: 616707,0000 
m e  N: 7794880,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P910 definido pelas coordenadas E: 616710,0000 m e  N: 7794860,0000 m,  com azimute de 171° 

,28´ 09,24´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto P911 definido pelas coordenadas E: 616717,0000 
m e  N: 7794850,0000 m,  com azimute de 145° ,00´ 28,73´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o 
ponto P912 definido pelas coordenadas E: 616720,0000 m e  N: 7794840,0000 m,  com azimute de 163° 
,18´ 02,72´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P913 definido pelas coordenadas E: 616725,0000 
m e  N: 7794830,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P914 definido pelas coordenadas E: 616727,0000 m e  N: 7794820,0000 m,  com azimute de 168° 
,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P915 definido pelas coordenadas E: 616716,0000 
m e  N: 7794810,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o 
ponto P916 definido pelas coordenadas E: 616702,0000 m e  N: 7794800,0000 m,  com azimute de 234° 
,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P917 definido pelas coordenadas E: 616693,0000 
m e  N: 7794790,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o 
ponto P918 definido pelas coordenadas E: 616686,0000 m e  N: 7794780,0000 m,  com azimute de 214° 
,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P919 definido pelas coordenadas E: 616683,0000 
m e  N: 7794770,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o 
ponto P920 definido pelas coordenadas E: 616680,0000 m e  N: 7794760,0000 m,  com azimute de 196° 
,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P921 definido pelas coordenadas E: 616682,0000 
m e  N: 7794750,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P922 definido pelas coordenadas E: 616683,0000 m e  N: 7794740,0000 m,  com azimute de 174° 
,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P923 definido pelas coordenadas E: 616682,0000 
m e  N: 7794730,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o 
ponto P924 definido pelas coordenadas E: 616684,0000 m e  N: 7794720,0000 m,  com azimute de 168° 
,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P925 definido pelas coordenadas E: 616686,0000 
m e  N: 7794710,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P926 definido pelas coordenadas E: 616691,0000 m e  N: 7794700,0000 m,  com azimute de 153° 
,26´ 05,82´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P927 definido pelas coordenadas E: 616704,0000 
m e  N: 7794690,0000 m,  com azimute de 127° ,34´ 06,93´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o 
ponto P928 definido pelas coordenadas E: 616696,0000 m e  N: 7794680,0000 m,  com azimute de 218° 
,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P929 definido pelas coordenadas E: 616692,0000 
m e  N: 7794670,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P930 definido pelas coordenadas E: 616687,0000 m e  N: 7794660,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P931 definido pelas coordenadas E: 616685,0000 
m e  N: 7794650,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P932 definido pelas coordenadas E: 616683,0000 m e  N: 7794640,0000 m,  com azimute de 191° 
,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P933 definido pelas coordenadas E: 616671,0000 
m e  N: 7794630,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o 
ponto P934 definido pelas coordenadas E: 616657,0000 m e  N: 7794620,0000 m,  com azimute de 234° 
,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P935 definido pelas coordenadas E: 616648,0000 
m e  N: 7794610,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o 
ponto P936 definido pelas coordenadas E: 616640,0000 m e  N: 7794600,0000 m,  com azimute de 218° 
,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P937 definido pelas coordenadas E: 616634,0000 
m e  N: 7794590,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o 
ponto P938 definido pelas coordenadas E: 616617,0000 m e  N: 7794580,0000 m,  com azimute de 239° 
,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P939 definido pelas coordenadas E: 616583,0000 
m e  N: 7794570,0000 m,  com azimute de 253° ,36´ 37,65´´ e distância de 35,44 m; deste segue até o 
ponto P940 definido pelas coordenadas E: 616553,0000 m e  N: 7794560,0000 m,  com azimute de 251° 
,33´ 54,18´´ e distância de 31,62 m; deste segue até o ponto P941 definido pelas coordenadas E: 616546,0000 
m e  N: 7794570,0000 m,  com azimute de 325° ,00´ 28,73´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o 
ponto P942 definido pelas coordenadas E: 616533,0000 m e  N: 7794580,0000 m,  com azimute de 307° 
,34´ 06,93´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P943 definido pelas coordenadas E: 616519,0000 
m e  N: 7794590,0000 m,  com azimute de 305° ,32´ 15,64´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o 
ponto P944 definido pelas coordenadas E: 616492,0000 m e  N: 7794600,0000 m,  com azimute de 290° 
,19´ 23,29´´ e distância de 28,79 m; deste segue até o ponto P945 definido pelas coordenadas E: 616484,0000 
m e  N: 7794610,0000 m,  com azimute de 321° ,20´ 24,69´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o 
ponto P946 definido pelas coordenadas E: 616474,0000 m e  N: 7794620,0000 m,  com azimute de 315° 
,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P947 definido pelas coordenadas E: 616406,0000 
m e  N: 7794630,0000 m,  com azimute de 278° ,21´ 57,19´´ e distância de 68,73 m; deste segue até o 
ponto P948 definido pelas coordenadas E: 616389,0000 m e  N: 7794620,0000 m,  com azimute de 239° 
,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P949 definido pelas coordenadas E: 616369,0000 
m e  N: 7794610,0000 m,  com azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; deste segue até o 
ponto P950 definido pelas coordenadas E: 616365,0000 m e  N: 7794600,0000 m,  com azimute de 201° 
,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P951 definido pelas coordenadas E: 616361,0000 
m e  N: 7794590,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P952 definido pelas coordenadas E: 616353,0000 m e  N: 7794580,0000 m,  com azimute de 218° 
,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P953 definido pelas coordenadas E: 616350,0000 
m e  N: 7794570,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o 
ponto P954 definido pelas coordenadas E: 616345,0000 m e  N: 7794560,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P955 definido pelas coordenadas E: 616333,0000 
m e  N: 7794550,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o 
ponto P956 definido pelas coordenadas E: 616327,0000 m e  N: 7794540,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P957 definido pelas coordenadas E: 616322,0000 
m e  N: 7794530,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P958 definido pelas coordenadas E: 616318,0000 m e  N: 7794520,0000 m,  com azimute de 201° 
,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P959 definido pelas coordenadas E: 616316,0000 
m e  N: 7794510,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P960 definido pelas coordenadas E: 616314,0000 m e  N: 7794500,0000 m,  com azimute de 191° 
,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P961 definido pelas coordenadas E: 616312,0000 
m e  N: 7794490,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P962 definido pelas coordenadas E: 616310,0000 m e  N: 7794480,0000 m,  com azimute de 191° 
,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P963 definido pelas coordenadas E: 616307,0000 
m e  N: 7794470,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o 
ponto P964 definido pelas coordenadas E: 616306,0000 m e  N: 7794450,0000 m,  com azimute de 182° 
,51´ 44,66´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P965 definido pelas coordenadas E: 616305,0000 
m e  N: 7794440,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o 
ponto P966 definido pelas coordenadas E: 616304,0000 m e  N: 7794430,0000 m,  com azimute de 185° 
,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P967 definido pelas coordenadas E: 616300,0000 
m e  N: 7794420,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P968 definido pelas coordenadas E: 616296,0000 m e  N: 7794410,0000 m,  com azimute de 201° 
,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P969 definido pelas coordenadas E: 616295,0000 
m e  N: 7794390,0000 m,  com azimute de 182° ,51´ 44,66´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o 
ponto P970 definido pelas coordenadas E: 616285,0000 m e  N: 7794380,0000 m,  com azimute de 225° 
,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P971 definido pelas coordenadas E: 616264,0000 
m e  N: 7794370,0000 m,  com azimute de 244° ,32´ 11,96´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o 
ponto P972 definido pelas coordenadas E: 616259,0000 m e  N: 7794360,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P973 definido pelas coordenadas E: 616254,0000 
m e  N: 7794350,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P974 definido pelas coordenadas E: 616249,0000 m e  N: 7794340,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P975 definido pelas coordenadas E: 616245,0000 
m e  N: 7794330,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P976 definido pelas coordenadas E: 616247,0000 m e  N: 7794320,0000 m,  com azimute de 168° 
,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P977 definido pelas coordenadas E: 616243,0000 
m e  N: 7794310,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P978 definido pelas coordenadas E: 616244,0000 m e  N: 7794300,0000 m,  com azimute de 174° 
,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P979 definido pelas coordenadas E: 616243,0000 
m e  N: 7794290,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o 
ponto P980 definido pelas coordenadas E: 616241,0000 m e  N: 7794270,0000 m,  com azimute de 185° 
,42´ 38,14´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o ponto P981 definido pelas coordenadas E: 616239,0000 
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Poder Executivo

m e  N: 7794250,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o 
ponto P982 definido pelas coordenadas E: 616238,0000 m e  N: 7794240,0000 m,  com azimute de 185° 
,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P983 definido pelas coordenadas E: 616240,0000 
m e  N: 7794230,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P984 definido pelas coordenadas E: 616239,0000 m e  N: 7794220,0000 m,  com azimute de 185° 
,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P985 definido pelas coordenadas E: 616236,0000 
m e  N: 7794210,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o 
ponto P986 definido pelas coordenadas E: 616229,0000 m e  N: 7794200,0000 m,  com azimute de 214° 
,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P987 definido pelas coordenadas E: 616225,0000 
m e  N: 7794190,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o 
ponto P988 definido pelas coordenadas E: 616220,0000 m e  N: 7794180,0000 m,  com azimute de 206° 
,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P989 definido pelas coordenadas E: 616215,0000 
m e  N: 7794170,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P990 definido pelas coordenadas E: 616212,0000 m e  N: 7794160,0000 m,  com azimute de 196° 
,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P991 definido pelas coordenadas E: 616206,0000 
m e  N: 7794150,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o 
ponto P992 definido pelas coordenadas E: 616204,0000 m e  N: 7794140,0000 m,  com azimute de 191° 
,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P993 definido pelas coordenadas E: 616206,0000 
m e  N: 7794120,0000 m,  com azimute de 174° ,17´ 21,86´´ e distância de 20,10 m; deste segue até o 
ponto P994 definido pelas coordenadas E: 616205,0000 m e  N: 7794100,0000 m,  com azimute de 182° 
,51´ 44,66´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P995 definido pelas coordenadas E: 616207,0000 
m e  N: 7794090,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o 
ponto P996 definido pelas coordenadas E: 616208,0000 m e  N: 7794080,0000 m,  com azimute de 174° 
,17´ 21,86´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P997 definido pelas coordenadas E: 616203,0000 
m e  N: 7794070,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o 
ponto P998 definido pelas coordenadas E: 616197,0000 m e  N: 7794060,0000 m,  com azimute de 210° 
,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P999 definido pelas coordenadas E: 616122,0000 
m e  N: 7794070,0000 m,  com azimute de 277° ,35´ 40,72´´ e distância de 75,66 m; deste segue até o 
ponto P1000 definido pelas coordenadas E: 616104,0000 m e  N: 7794080,0000 m,  com azimute de 299° 
,03´ 16,57´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P1001 definido pelas coordenadas E: 
616092,0000 m e  N: 7794090,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e distância de 15,62 m; deste 
segue até o ponto P1002 definido pelas coordenadas E: 616083,0000 m e  N: 7794100,0000 m,  com azi-
mute de 318° ,00´ 46,04´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P1003 definido pelas coordena-
das E: 616069,0000 m e  N: 7794110,0000 m,  com azimute de 305° ,32´ 15,64´´ e distância de 17,20 m; 
deste segue até o ponto P1004 definido pelas coordenadas E: 615994,0000 m e  N: 7794100,0000 m,  com 
azimute de 262° ,24´ 19,28´´ e distância de 75,66 m; deste segue até o ponto P1005 definido pelas coorde-
nadas E: 615979,0000 m e  N: 7794090,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; 
deste segue até o ponto P1006 definido pelas coordenadas E: 615960,0000 m e  N: 7794080,0000 m,  com 
azimute de 242° ,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P1007 definido pelas coorde-
nadas E: 615945,0000 m e  N: 7794070,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; 
deste segue até o ponto P1008 definido pelas coordenadas E: 615932,0000 m e  N: 7794060,0000 m,  com 
azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P1009 definido pelas coorde-
nadas E: 615906,0000 m e  N: 7794050,0000 m,  com azimute de 248° ,57´ 44,96´´ e distância de 27,86 m; 
deste segue até o ponto P1010 definido pelas coordenadas E: 615874,0000 m e  N: 7794040,0000 m,  com 
azimute de 252° ,38´ 45,51´´ e distância de 33,53 m; deste segue até o ponto P1011 definido pelas coorde-
nadas E: 615838,0000 m e  N: 7794030,0000 m,  com azimute de 254° ,28´ 33,20´´ e distância de 37,36 m; 
deste segue até o ponto P1012 definido pelas coordenadas E: 615832,0000 m e  N: 7794020,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1013 definido pelas coorde-
nadas E: 615828,0000 m e  N: 7794010,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; 
deste segue até o ponto P1014 definido pelas coordenadas E: 615820,0000 m e  N: 7794000,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1015 definido pelas coorde-
nadas E: 615814,0000 m e  N: 7793990,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; 
deste segue até o ponto P1016 definido pelas coordenadas E: 615809,0000 m e  N: 7793980,0000 m,  com 
azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P1017 definido pelas coorde-
nadas E: 615802,0000 m e  N: 7793970,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1018 definido pelas coordenadas E: 615768,0000 m e  N: 7793980,0000 m,  com 
azimute de 286° ,23´ 22,35´´ e distância de 35,44 m; deste segue até o ponto P1019 definido pelas coorde-
nadas E: 615754,0000 m e  N: 7793990,0000 m,  com azimute de 305° ,32´ 15,64´´ e distância de 17,20 m; 
deste segue até o ponto P1020 definido pelas coordenadas E: 615729,0000 m e  N: 7793980,0000 m,  com 
azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P1021 definido pelas coorde-
nadas E: 615712,0000 m e  N: 7793970,0000 m,  com azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; 
deste segue até o ponto P1022 definido pelas coordenadas E: 615692,0000 m e  N: 7793960,0000 m,  com 
azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P1023 definido pelas coorde-
nadas E: 615681,0000 m e  N: 7793950,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1024 definido pelas coordenadas E: 615671,0000 m e  N: 7793940,0000 m,  com 
azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P1025 definido pelas coorde-
nadas E: 615666,0000 m e  N: 7793930,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1026 definido pelas coordenadas E: 615663,0000 m e  N: 7793920,0000 m,  com 
azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P1027 definido pelas coorde-
nadas E: 615662,0000 m e  N: 7793910,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; 
deste segue até o ponto P1028 definido pelas coordenadas E: 615660,0000 m e  N: 7793900,0000 m,  com 
azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P1029 definido pelas coorde-
nadas E: 615657,0000 m e  N: 7793890,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; 
deste segue até o ponto P1030 definido pelas coordenadas E: 615659,0000 m e  N: 7793880,0000 m,  com 
azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P1031 definido pelas coorde-
nadas E: 615658,0000 m e  N: 7793870,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; 
deste segue até o ponto P1032 definido pelas coordenadas E: 615653,0000 m e  N: 7793860,0000 m,  com 
azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P1033 definido pelas coorde-
nadas E: 615642,0000 m e  N: 7793850,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1034 definido pelas coordenadas E: 615624,0000 m e  N: 7793840,0000 m,  com 
azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P1035 definido pelas coorde-
nadas E: 615602,0000 m e  N: 7793830,0000 m,  com azimute de 245° ,33´ 21,76´´ e distância de 24,17 m; 
deste segue até o ponto P1036 definido pelas coordenadas E: 615586,0000 m e  N: 7793820,0000 m,  com 
azimute de 237° ,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P1037 definido pelas coorde-
nadas E: 615575,0000 m e  N: 7793810,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1038 definido pelas coordenadas E: 615571,0000 m e  N: 7793800,0000 m,  com 
azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P1039 definido pelas coorde-
nadas E: 615570,0000 m e  N: 7793790,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; 
deste segue até o ponto P1040 definido pelas coordenadas E: 615572,0000 m e  N: 7793780,0000 m,  com 
azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P1041 definido pelas coorde-
nadas E: 615574,0000 m e  N: 7793770,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; 
deste segue até o ponto P1042 definido pelas coordenadas E: 615576,0000 m e  N: 7793760,0000 m,  com 
azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P1043 definido pelas coorde-
nadas E: 615575,0000 m e  N: 7793740,0000 m,  com azimute de 182° ,51´ 44,66´´ e distância de 20,02 m; 
deste segue até o ponto P1044 definido pelas coordenadas E: 615574,0000 m e  N: 7793730,0000 m,  com 
azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P1045 definido pelas coorde-
nadas E: 615573,0000 m e  N: 7793720,0000 m,  com azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; 
deste segue até o ponto P1046 definido pelas coordenadas E: 615570,0000 m e  N: 7793710,0000 m,  com 
azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P1047 definido pelas coorde-
nadas E: 615562,0000 m e  N: 7793700,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1048 definido pelas coordenadas E: 615554,0000 m e  N: 7793690,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1049 definido pelas coorde-
nadas E: 615544,0000 m e  N: 7793680,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; 
deste segue até o ponto P1050 definido pelas coordenadas E: 615535,0000 m e  N: 7793670,0000 m,  com 
azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P1051 definido pelas coorde-
nadas E: 615520,0000 m e  N: 7793660,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; 

deste segue até o ponto P1052 definido pelas coordenadas E: 615492,0000 m e  N: 7793650,0000 m,  com 
azimute de 250° ,20´ 46,23´´ e distância de 29,73 m; deste segue até o ponto P1053 definido pelas coorde-
nadas E: 615488,0000 m e  N: 7793640,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; 
deste segue até o ponto P1054 definido pelas coordenadas E: 615482,0000 m e  N: 7793630,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1055 definido pelas coorde-
nadas E: 615479,0000 m e  N: 7793620,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; 
deste segue até o ponto P1056 definido pelas coordenadas E: 615471,0000 m e  N: 7793610,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1057 definido pelas coorde-
nadas E: 615462,0000 m e  N: 7793600,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; 
deste segue até o ponto P1058 definido pelas coordenadas E: 615447,0000 m e  N: 7793590,0000 m,  com 
azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P1059 definido pelas coorde-
nadas E: 615434,0000 m e  N: 7793580,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; 
deste segue até o ponto P1060 definido pelas coordenadas E: 615425,0000 m e  N: 7793570,0000 m,  com 
azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P1061 definido pelas coorde-
nadas E: 615415,0000 m e  N: 7793560,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; 
deste segue até o ponto P1062 definido pelas coordenadas E: 615408,0000 m e  N: 7793550,0000 m,  com 
azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1063 definido pelas coorde-
nadas E: 615403,0000 m e  N: 7793540,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1064 definido pelas coordenadas E: 615394,0000 m e  N: 7793530,0000 m,  com 
azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P1065 definido pelas coorde-
nadas E: 615375,0000 m e  N: 7793520,0000 m,  com azimute de 242° ,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; 
deste segue até o ponto P1066 definido pelas coordenadas E: 615334,0000 m e  N: 7793510,0000 m,  com 
azimute de 256° ,17´ 34,94´´ e distância de 42,20 m; deste segue até o ponto P1067 definido pelas coorde-
nadas E: 615312,0000 m e  N: 7793520,0000 m,  com azimute de 294° ,26´ 38,24´´ e distância de 24,17 m; 
deste segue até o ponto P1068 definido pelas coordenadas E: 615268,0000 m e  N: 7793510,0000 m,  com 
azimute de 257° ,11´ 44,64´´ e distância de 45,12 m; deste segue até o ponto P1069 definido pelas coorde-
nadas E: 615257,0000 m e  N: 7793500,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1070 definido pelas coordenadas E: 615242,0000 m e  N: 7793490,0000 m,  com 
azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P1071 definido pelas coorde-
nadas E: 615230,0000 m e  N: 7793480,0000 m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; 
deste segue até o ponto P1072 definido pelas coordenadas E: 615216,0000 m e  N: 7793470,0000 m,  com 
azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P1073 definido pelas coorde-
nadas E: 615198,0000 m e  N: 7793460,0000 m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; 
deste segue até o ponto P1074 definido pelas coordenadas E: 615183,0000 m e  N: 7793450,0000 m,  com 
azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P1075 definido pelas coorde-
nadas E: 615174,0000 m e  N: 7793440,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; 
deste segue até o ponto P1076 definido pelas coordenadas E: 615127,0000 m e  N: 7793430,0000 m,  com 
azimute de 257° ,59´ 18,68´´ e distância de 48,05 m; deste segue até o ponto P1077 definido pelas coorde-
nadas E: 615118,0000 m e  N: 7793420,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; 
deste segue até o ponto P1078 definido pelas coordenadas E: 615106,0000 m e  N: 7793410,0000 m,  com 
azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P1079 definido pelas coorde-
nadas E: 615093,0000 m e  N: 7793400,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; 
deste segue até o ponto P1080 definido pelas coordenadas E: 615075,0000 m e  N: 7793390,0000 m,  com 
azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P1081 definido pelas coorde-
nadas E: 615048,0000 m e  N: 7793400,0000 m,  com azimute de 290° ,19´ 23,29´´ e distância de 28,79 m; 
deste segue até o ponto P1082 definido pelas coordenadas E: 615031,0000 m e  N: 7793410,0000 m,  com 
azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1083 definido pelas coorde-
nadas E: 615005,0000 m e  N: 7793400,0000 m,  com azimute de 248° ,57´ 44,96´´ e distância de 27,86 m; 
deste segue até o ponto P1084 definido pelas coordenadas E: 614951,0000 m e  N: 7793380,0000 m,  com 
azimute de 249° ,40´ 36,71´´ e distância de 57,58 m; deste segue até o ponto P1085 definido pelas coorde-
nadas E: 614949,0000 m e  N: 7793370,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; 
deste segue até o ponto P1086 definido pelas coordenadas E: 614945,0000 m e  N: 7793360,0000 m,  com 
azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P1087 definido pelas coorde-
nadas E: 614939,0000 m e  N: 7793350,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; 
deste segue até o ponto P1088 definido pelas coordenadas E: 614932,0000 m e  N: 7793340,0000 m,  com 
azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1089 definido pelas coorde-
nadas E: 614925,0000 m e  N: 7793330,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1090 definido pelas coordenadas E: 614918,0000 m e  N: 7793320,0000 m,  com 
azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1091 definido pelas coorde-
nadas E: 614914,0000 m e  N: 7793310,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; 
deste segue até o ponto P1092 definido pelas coordenadas E: 614897,0000 m e  N: 7793300,0000 m,  com 
azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1093 definido pelas coorde-
nadas E: 614886,0000 m e  N: 7793290,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1094 definido pelas coordenadas E: 614870,0000 m e  N: 7793280,0000 m,  com 
azimute de 237° ,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P1095 definido pelas coorde-
nadas E: 614865,0000 m e  N: 7793270,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1096 definido pelas coordenadas E: 614862,0000 m e  N: 7793260,0000 m,  com 
azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P1097 definido pelas coorde-
nadas E: 614864,0000 m e  N: 7793250,0000 m,  com azimute de 168° ,41´ 24,24´´ e distância de 10,20 m; 
deste segue até o ponto P1098 definido pelas coordenadas E: 614863,0000 m e  N: 7793230,0000 m,  com 
azimute de 182° ,51´ 44,66´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P1099 definido pelas coorde-
nadas E: 614859,0000 m e  N: 7793220,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; 
deste segue até o ponto P1100 definido pelas coordenadas E: 614853,0000 m e  N: 7793210,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1101 definido pelas coorde-
nadas E: 614845,0000 m e  N: 7793200,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1102 definido pelas coordenadas E: 614825,0000 m e  N: 7793190,0000 m,  com 
azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; deste segue até o ponto P1103 definido pelas coorde-
nadas E: 614814,0000 m e  N: 7793180,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1104 definido pelas coordenadas E: 614802,0000 m e  N: 7793170,0000 m,  com 
azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P1105 definido pelas coorde-
nadas E: 614798,0000 m e  N: 7793180,0000 m,  com azimute de 338° ,11´ 54,93´´ e distância de 10,77 m; 
deste segue até o ponto P1106 definido pelas coordenadas E: 614785,0000 m e  N: 7793170,0000 m,  com 
azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P1107 definido pelas coorde-
nadas E: 614776,0000 m e  N: 7793160,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; 
deste segue até o ponto P1108 definido pelas coordenadas E: 614772,0000 m e  N: 7793150,0000 m,  com 
azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P1109 definido pelas coorde-
nadas E: 614765,0000 m e  N: 7793140,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1110 definido pelas coordenadas E: 614761,0000 m e  N: 7793130,0000 m,  com 
azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P1111 definido pelas coorde-
nadas E: 614751,0000 m e  N: 7793120,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; 
deste segue até o ponto P1112 definido pelas coordenadas E: 614747,0000 m e  N: 7793110,0000 m,  com 
azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P1113 definido pelas coorde-
nadas E: 614745,0000 m e  N: 7793100,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; 
deste segue até o ponto P1114 definido pelas coordenadas E: 614743,0000 m e  N: 7793090,0000 m,  com 
azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P1115 definido pelas coorde-
nadas E: 614738,0000 m e  N: 7793080,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1116 definido pelas coordenadas E: 614731,0000 m e  N: 7793070,0000 m,  com 
azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1117 definido pelas coorde-
nadas E: 614720,0000 m e  N: 7793060,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1118 definido pelas coordenadas E: 614709,0000 m e  N: 7793050,0000 m,  com 
azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P1119 definido pelas coorde-
nadas E: 614684,0000 m e  N: 7793040,0000 m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; 
deste segue até o ponto P1120 definido pelas coordenadas E: 614674,0000 m e  N: 7793030,0000 m,  com 
azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P1121 definido pelas coorde-
nadas E: 614656,0000 m e  N: 7793020,0000 m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; 
deste segue até o ponto P1122 definido pelas coordenadas E: 614629,0000 m e  N: 7793010,0000 m,  com 
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Poder Executivo

azimute de 249° ,40´ 36,71´´ e distância de 28,79 m; deste segue até o ponto P1123 definido pelas coorde-
nadas E: 614603,0000 m e  N: 7793000,0000 m,  com azimute de 248° ,57´ 44,96´´ e distância de 27,86 m; 
deste segue até o ponto P1124 definido pelas coordenadas E: 614586,0000 m e  N: 7792990,0000 m,  com 
azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1125 definido pelas coorde-
nadas E: 614573,0000 m e  N: 7792980,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; 
deste segue até o ponto P1126 definido pelas coordenadas E: 614556,0000 m e  N: 7792970,0000 m,  com 
azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1127 definido pelas coorde-
nadas E: 614527,0000 m e  N: 7792960,0000 m,  com azimute de 250° ,58´ 27,82´´ e distância de 30,68 m; 
deste segue até o ponto P1128 definido pelas coordenadas E: 614448,0000 m e  N: 7792950,0000 m,  com 
azimute de 262° ,47´ 08,66´´ e distância de 79,63 m; deste segue até o ponto P1129 definido pelas coorde-
nadas E: 614443,0000 m e  N: 7792940,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1130 definido pelas coordenadas E: 614438,0000 m e  N: 7792930,0000 m,  com 
azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P1131 definido pelas coorde-
nadas E: 614430,0000 m e  N: 7792920,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1132 definido pelas coordenadas E: 614404,0000 m e  N: 7792910,0000 m,  com 
azimute de 248° ,57´ 44,96´´ e distância de 27,86 m; deste segue até o ponto P1133 definido pelas coorde-
nadas E: 614389,0000 m e  N: 7792900,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; 
deste segue até o ponto P1134 definido pelas coordenadas E: 614372,0000 m e  N: 7792890,0000 m,  com 
azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1135 definido pelas coorde-
nadas E: 614356,0000 m e  N: 7792880,0000 m,  com azimute de 237° ,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; 
deste segue até o ponto P1136 definido pelas coordenadas E: 614343,0000 m e  N: 7792870,0000 m,  com 
azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P1137 definido pelas coorde-
nadas E: 614336,0000 m e  N: 7792860,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1138 definido pelas coordenadas E: 614328,0000 m e  N: 7792850,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1139 definido pelas coorde-
nadas E: 614320,0000 m e  N: 7792840,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1140 definido pelas coordenadas E: 614314,0000 m e  N: 7792830,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1141 definido pelas coorde-
nadas E: 614303,0000 m e  N: 7792820,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1142 definido pelas coordenadas E: 614293,0000 m e  N: 7792810,0000 m,  com 
azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P1143 definido pelas coorde-
nadas E: 614285,0000 m e  N: 7792800,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1144 definido pelas coordenadas E: 614277,0000 m e  N: 7792790,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1145 definido pelas coorde-
nadas E: 614269,0000 m e  N: 7792780,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1146 definido pelas coordenadas E: 614263,0000 m e  N: 7792770,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1147 definido pelas coorde-
nadas E: 614260,0000 m e  N: 7792760,0000 m,  com azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; 
deste segue até o ponto P1148 definido pelas coordenadas E: 614259,0000 m e  N: 7792750,0000 m,  com 
azimute de 185° ,42´ 38,14´´ e distância de 10,05 m; deste segue até o ponto P1149 definido pelas coorde-
nadas E: 614257,0000 m e  N: 7792740,0000 m,  com azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; 
deste segue até o ponto P1150 definido pelas coordenadas E: 614254,0000 m e  N: 7792730,0000 m,  com 
azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P1151 definido pelas coorde-
nadas E: 614249,0000 m e  N: 7792720,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1152 definido pelas coordenadas E: 614242,0000 m e  N: 7792710,0000 m,  com 
azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1153 definido pelas coorde-
nadas E: 614234,0000 m e  N: 7792700,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1154 definido pelas coordenadas E: 614226,0000 m e  N: 7792690,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1155 definido pelas coorde-
nadas E: 614208,0000 m e  N: 7792680,0000 m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; 
deste segue até o ponto P1156 definido pelas coordenadas E: 614199,0000 m e  N: 7792670,0000 m,  com 
azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P1157 definido pelas coorde-
nadas E: 614193,0000 m e  N: 7792660,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; 
deste segue até o ponto P1158 definido pelas coordenadas E: 614190,0000 m e  N: 7792650,0000 m,  com 
azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P1159 definido pelas coorde-
nadas E: 614186,0000 m e  N: 7792640,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; 
deste segue até o ponto P1160 definido pelas coordenadas E: 614184,0000 m e  N: 7792630,0000 m,  com 
azimute de 191° ,18´ 35,76´´ e distância de 10,20 m; deste segue até o ponto P1161 definido pelas coorde-
nadas E: 614179,0000 m e  N: 7792620,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1162 definido pelas coordenadas E: 614167,0000 m e  N: 7792610,0000 m,  com 
azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P1163 definido pelas coorde-
nadas E: 614158,0000 m e  N: 7792600,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; 
deste segue até o ponto P1164 definido pelas coordenadas E: 614145,0000 m e  N: 7792590,0000 m,  com 
azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P1165 definido pelas coorde-
nadas E: 614125,0000 m e  N: 7792580,0000 m,  com azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; 
deste segue até o ponto P1166 definido pelas coordenadas E: 614106,0000 m e  N: 7792570,0000 m,  com 
azimute de 242° ,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; deste segue até o ponto P1167 definido pelas coorde-
nadas E: 614086,0000 m e  N: 7792560,0000 m,  com azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; 
deste segue até o ponto P1168 definido pelas coordenadas E: 614063,0000 m e  N: 7792550,0000 m,  com 
azimute de 246° ,30´ 05,16´´ e distância de 25,08 m; deste segue até o ponto P1169 definido pelas coorde-
nadas E: 614055,0000 m e  N: 7792540,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1170 definido pelas coordenadas E: 614052,0000 m e  N: 7792530,0000 m,  com 
azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P1171 definido pelas coorde-
nadas E: 614047,0000 m e  N: 7792520,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1172 definido pelas coordenadas E: 614041,0000 m e  N: 7792510,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1173 definido pelas coorde-
nadas E: 614030,0000 m e  N: 7792500,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; 
deste segue até o ponto P1174 definido pelas coordenadas E: 614016,0000 m e  N: 7792490,0000 m,  com 
azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P1175 definido pelas coorde-
nadas E: 613986,0000 m e  N: 7792480,0000 m,  com azimute de 251° ,33´ 54,18´´ e distância de 31,62 m; 
deste segue até o ponto P1176 definido pelas coordenadas E: 613979,0000 m e  N: 7792470,0000 m,  com 
azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1177 definido pelas coorde-
nadas E: 613969,0000 m e  N: 7792460,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; 
deste segue até o ponto P1178 definido pelas coordenadas E: 613940,0000 m e  N: 7792450,0000 m,  com 
azimute de 250° ,58´ 27,82´´ e distância de 30,68 m; deste segue até o ponto P1179 definido pelas coorde-
nadas E: 613899,0000 m e  N: 7792440,0000 m,  com azimute de 256° ,17´ 34,94´´ e distância de 42,20 m; 
deste segue até o ponto P1180 definido pelas coordenadas E: 613869,0000 m e  N: 7792430,0000 m,  com 
azimute de 251° ,33´ 54,18´´ e distância de 31,62 m; deste segue até o ponto P1181 definido pelas coorde-
nadas E: 613820,0000 m e  N: 7792420,0000 m,  com azimute de 258° ,27´ 55,37´´ e distância de 50,01 m; 
deste segue até o ponto P1182 definido pelas coordenadas E: 613807,0000 m e  N: 7792410,0000 m,  com 
azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P1183 definido pelas coorde-
nadas E: 613798,0000 m e  N: 7792400,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; 
deste segue até o ponto P1184 definido pelas coordenadas E: 613790,0000 m e  N: 7792390,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1185 definido pelas coorde-
nadas E: 613783,0000 m e  N: 7792380,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1186 definido pelas coordenadas E: 613769,0000 m e  N: 7792370,0000 m,  com 
azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P1187 definido pelas coorde-
nadas E: 613749,0000 m e  N: 7792360,0000 m,  com azimute de 243° ,26´ 05,82´´ e distância de 22,36 m; 
deste segue até o ponto P1188 definido pelas coordenadas E: 613716,0000 m e  N: 7792350,0000 m,  com 
azimute de 253° ,08´ 29,76´´ e distância de 34,48 m; deste segue até o ponto P1189 definido pelas coorde-
nadas E: 613688,0000 m e  N: 7792340,0000 m,  com azimute de 250° ,20´ 46,23´´ e distância de 29,73 m; 
deste segue até o ponto P1190 definido pelas coordenadas E: 613668 m e N: 7792340 m, deste segue até o 
ponto P1191 definido pelas coordenadas E: 613636,0000 m e  N: 7792330,0000 m,  com azimute de 252° 
,38´ 45,51´´ e distância de 33,53 m; deste segue até o ponto P1192 definido pelas coordenadas E: 
613617,0000 m e  N: 7792320,0000 m,  com azimute de 242° ,14´ 29,25´´ e distância de 21,47 m; deste 
segue até o ponto P1193 definido pelas coordenadas E: 613578,0000 m e  N: 7792310,0000 m,  com azi-

mute de 255° ,37´ 06,98´´ e distância de 40,26 m; deste segue até o ponto P1194 definido pelas coordenadas 
E: 613553,0000 m e  N: 7792300,0000 m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; deste 
segue até o ponto P1195 definido pelas coordenadas E: 613542,0000 m e  N: 7792290,0000 m,  com azi-
mute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P1196 definido pelas coordenadas 
E: 613536,0000 m e  N: 7792280,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste 
segue até o ponto P1197 definido pelas coordenadas E: 613532,0000 m e  N: 7792270,0000 m,  com azi-
mute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P1198 definido pelas coordenadas 
E: 613522,0000 m e  N: 7792260,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste 
segue até o ponto P1199 definido pelas coordenadas E: 613507,0000 m e  N: 7792250,0000 m,  com azi-
mute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P1200 definido pelas coordena-
das E: 613499,0000 m e  N: 7792240,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; 
deste segue até o ponto P1201 definido pelas coordenadas E: 613496,0000 m e  N: 7792230,0000 m,  com 
azimute de 196° ,41´ 57,28´´ e distância de 10,44 m; deste segue até o ponto P1202 definido pelas coorde-
nadas E: 613489,0000 m e  N: 7792220,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1203 definido pelas coordenadas E: 613483,0000 m e  N: 7792210,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1204 definido pelas coorde-
nadas E: 613476,0000 m e  N: 7792200,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1205 definido pelas coordenadas E: 613463,0000 m e  N: 7792190,0000 m,  com 
azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P1206 definido pelas coorde-
nadas E: 613448,0000 m e  N: 7792180,0000 m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; 
deste segue até o ponto P1207 definido pelas coordenadas E: 613442,0000 m e  N: 7792170,0000 m,  com 
azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1208 definido pelas coorde-
nadas E: 613417,0000 m e  N: 7792160,0000 m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; 
deste segue até o ponto P1209 definido pelas coordenadas E: 613404,0000 m e  N: 7792150,0000 m,  com 
azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 16,40 m; deste segue até o ponto P1210 definido pelas coorde-
nadas E: 613375,0000 m e  N: 7792140,0000 m,  com azimute de 250° ,58´ 27,82´´ e distância de 30,68 m; 
deste segue até o ponto P1211 definido pelas coordenadas E: 613345,0000 m e  N: 7792130,0000 m,  com 
azimute de 251° ,33´ 54,18´´ e distância de 31,62 m; deste segue até o ponto P1212 definido pelas coorde-
nadas E: 613322,0000 m e  N: 7792120,0000 m,  com azimute de 246° ,30´ 05,16´´ e distância de 25,08 m; 
deste segue até o ponto P1213 definido pelas coordenadas E: 613311,0000 m e  N: 7792110,0000 m,  com 
azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P1214 definido pelas coorde-
nadas E: 613297,0000 m e  N: 7792100,0000 m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; 
deste segue até o ponto P1215 definido pelas coordenadas E: 613258,0000 m e  N: 7792090,0000 m,  com 
azimute de 255° ,37´ 06,98´´ e distância de 40,26 m; deste segue até o ponto P1216 definido pelas coorde-
nadas E: 613214,0000 m e  N: 7792080,0000 m,  com azimute de 257° ,11´ 44,64´´ e distância de 45,12 m; 
deste segue até o ponto P1217 definido pelas coordenadas E: 613196,0000 m e  N: 7792070,0000 m,  com 
azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P1218 definido pelas coorde-
nadas E: 613192,0000 m e  N: 7792060,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; 
deste segue até o ponto P1219 definido pelas coordenadas E: 613185,0000 m e  N: 7792050,0000 m,  com 
azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1220 definido pelas coorde-
nadas E: 613180,0000 m e  N: 7792040,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; 
deste segue até o ponto P1221 definido pelas coordenadas E: 613179,0000 m e  N: 7792020,0000 m,  com 
azimute de 182° ,51´ 44,66´´ e distância de 20,02 m; deste segue até o ponto P1222 definido pelas coorde-
nadas E: 613173,0000 m e  N: 7792010,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; 
deste segue até o ponto P1223 definido pelas coordenadas E: 613165,0000 m e  N: 7792000,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1224 definido pelas coorde-
nadas E: 613158,0000 m e  N: 7791990,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; 
deste segue até o ponto P1225 definido pelas coordenadas E: 613150,0000 m e  N: 7791980,0000 m,  com 
azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1226 definido pelas coorde-
nadas E: 613040,0000 m e  N: 7791970,0000 m,  com azimute de 264° ,48´ 20,06´´ e distância de 110,45 
m; deste segue até o ponto P1227 definido pelas coordenadas E: 613025,0000 m e  N: 7791960,0000 m,  
com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 18,03 m; deste segue até o ponto P1228 definido pelas 
coordenadas E: 613020,0000 m e  N: 7791950,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 
11,18 m; deste segue até o ponto P1229 definido pelas coordenadas E: 613014,0000 m e  N: 7791940,0000 
m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1230 definido pelas 
coordenadas E: 612990,0000 m e  N: 7791930,0000 m,  com azimute de 247° ,22´ 48,49´´ e distância de 
26,00 m; deste segue até o ponto P1231 definido pelas coordenadas E: 612981,0000 m e  N: 7791920,0000 
m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 13,45 m; deste segue até o ponto P1232 definido pelas 
coordenadas E: 612924,0000 m e  N: 7791910,0000 m,  com azimute de 260° ,02´ 57,74´´ e distância de 
57,87 m; deste segue até o ponto P1233 definido pelas coordenadas E: 612916,0000 m e  N: 7791900,0000 
m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1234 definido pelas 
coordenadas E: 612898,0000 m e  N: 7791890,0000 m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 
20,59 m; deste segue até o ponto P1235 definido pelas coordenadas E: 612887,0000 m e  N: 7791880,0000 
m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P1236 definido pelas 
coordenadas E: 612876,0000 m e  N: 7791870,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 
14,87 m; deste segue até o ponto P1237 definido pelas coordenadas E: 612860,0000 m e  N: 7791860,0000 
m,  com azimute de 237° ,59´ 40,62´´ e distância de 18,87 m; deste segue até o ponto P1238 definido pelas 
coordenadas E: 612838,0000 m e  N: 7791850,0000 m,  com azimute de 245° ,33´ 21,76´´ e distância de 
24,17 m; deste segue até o ponto P1239 definido pelas coordenadas E: 612813,0000 m e  N: 7791840,0000 
m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P1240 definido pelas 
coordenadas E: 612774,0000 m e  N: 7791830,0000 m,  com azimute de 255° ,37´ 06,98´´ e distância de 
40,26 m; deste segue até o ponto P1241 definido pelas coordenadas E: 612756,0000 m e  N: 7791820,0000 
m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P1242 definido pelas 
coordenadas E: 612740,0000 m e  N: 7791810,0000 m,  com azimute de 237° ,59´ 40,62´´ e distância de 
18,87 m; deste segue até o ponto P1243 definido pelas coordenadas E: 612722,0000 m e  N: 7791800,0000 
m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P1244 definido pelas 
coordenadas E: 612699,0000 m e  N: 7791790,0000 m,  com azimute de 246° ,30´ 05,16´´ e distância de 
25,08 m; deste segue até o ponto P1245 definido pelas coordenadas E: 612682,0000 m e  N: 7791780,0000 
m,  com azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1246 definido pelas 
coordenadas E: 612671,0000 m e  N: 7791770,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 
14,87 m; deste segue até o ponto P1247 definido pelas coordenadas E: 612657,0000 m e  N: 7791760,0000 
m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto P1248 definido pelas 
coordenadas E: 612646,0000 m e  N: 7791750,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 
14,87 m; deste segue até o ponto P1249 definido pelas coordenadas E: 612635,0000 m e  N: 7791740,0000 
m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P1250 definido pelas 
coordenadas E: 612625,0000 m e  N: 7791730,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 
14,14 m; deste segue até o ponto P1251 definido pelas coordenadas E: 612615,0000 m e  N: 7791720,0000 
m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 14,14 m; deste segue até o ponto P1252 definido pelas 
coordenadas E: 612609,0000 m e  N: 7791710,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 
11,66 m; deste segue até o ponto P1253 definido pelas coordenadas E: 612601,0000 m e  N: 7791700,0000 
m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1254 definido pelas 
coordenadas E: 612594,0000 m e  N: 7791690,0000 m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 
12,21 m; deste segue até o ponto P1255 definido pelas coordenadas E: 612583,0000 m e  N: 7791680,0000 
m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 14,87 m; deste segue até o ponto P1256 definido pelas 
coordenadas E: 612561,0000 m e  N: 7791670,0000 m,  com azimute de 245° ,33´ 21,76´´ e distância de 
24,17 m; deste segue até o ponto P1257 definido pelas coordenadas E: 612536,0000 m e  N: 7791660,0000 
m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P1258 definido pelas 
coordenadas E: 612528,0000 m e  N: 7791650,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 
12,81 m; deste segue até o ponto P1259 definido pelas coordenadas E: 612511,0000 m e  N: 7791640,0000 
m,  com azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1260 definido pelas 
coordenadas E: 612500,0000 m e  N: 7791630,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 
14,87 m; deste segue até o ponto P1261 definido pelas coordenadas E: 612482,0000 m e  N: 7791620,0000 
m,  com azimute de 240° ,56´ 43,43´´ e distância de 20,59 m; deste segue até o ponto P1262 definido pelas 
coordenadas E: 612472,0000 m e  N: 7791610,0000 m,  com azimute de 225° ,00´ 00,00´´ e distância de 
14,14 m; deste segue até o ponto P1263 definido pelas coordenadas E: 612464,0000 m e  N: 7791600,0000 
m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1264 definido pelas 
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BELO HORIZONTE
Terça-feira, 7 de junho de 2022Diário Oficial do Município12

Poder Executivo

coordenadas E: 612451,0000 m e  N: 7791590,0000 m,  com azimute de 232° ,25´ 53,07´´ e distância de 
16,40 m; deste segue até o ponto P1265 definido pelas coordenadas E: 612439,0000 m e  N: 7791580,0000 
m,  com azimute de 230° ,11´ 39,94´´ e distância de 15,62 m; deste segue até o ponto P1266 definido pelas 
coordenadas E: 612386,0000 m e  N: 7791570,0000 m,  com azimute de 259° ,18´ 54,32´´ e distância de 
53,94 m; deste segue até o ponto P1267 definido pelas coordenadas E: 612357,0000 m e  N: 7791560,0000 
m,  com azimute de 250° ,58´ 27,82´´ e distância de 30,68 m; deste segue até o ponto P1268 definido pelas 
coordenadas E: 612326,0000 m e  N: 7791550,0000 m,  com azimute de 252° ,07´ 16,69´´ e distância de 
32,57 m; deste segue até o ponto P1269 definido pelas coordenadas E: 612305,0000 m e  N: 7791540,0000 
m,  com azimute de 244° ,32´ 11,96´´ e distância de 23,26 m; deste segue até o ponto P1270 definido pelas 
coordenadas E: 612282,0000 m e  N: 7791530,0000 m,  com azimute de 246° ,30´ 05,16´´ e distância de 
25,08 m; deste segue até o ponto P1271 definido pelas coordenadas E: 612257,0000 m e  N: 7791520,0000 
m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto P1272 definido pelas 
coordenadas E: 612243,0000 m e  N: 7791510,0000 m,  com azimute de 234° ,27´ 44,36´´ e distância de 
17,20 m; deste segue até o ponto P1273 definido pelas coordenadas E: 612238,0000 m e  N: 7791500,0000 
m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 11,18 m; deste segue até o ponto P1274 definido pelas 
coordenadas E: 612234,0000 m e  N: 7791490,0000 m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 
10,77 m; deste segue até o ponto P1275 definido pelas coordenadas E: 612227,0000 m e  N: 7791480,0000 
m,  com azimute de 214° ,59´ 31,27´´ e distância de 12,21 m; deste segue até o ponto P1276 definido pelas 
coordenadas E: 612216,0000 m e  N: 7791470,0000 m,  com azimute de 227° ,43´ 34,72´´ e distância de 
14,87 m; deste segue até o ponto P1277 definido pelas coordenadas E: 612199,0000 m e  N: 7791460,0000 
m,  com azimute de 239° ,32´ 04,04´´ e distância de 19,72 m; deste segue até o ponto P1278 definido pelas 
coordenadas E: 612175,0000 m e  N: 7791450,0000 m,  com azimute de 247° ,22´ 48,49´´ e distância de 
26,00 m; deste segue até o ponto P1279 definido pelas coordenadas E: 612079,0000 m e  N: 7791430,0000 
m,  com azimute de 258° ,13´ 54,16´´ e distância de 98,06 m; deste segue até o ponto P1280 definido pelas 
coordenadas E: 612070,0000 m e  N: 7791420,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 
13,45 m; deste segue até o ponto P1281 definido pelas coordenadas E: 612036,0000 m e  N: 7791410,0000 
m,  com azimute de 253° ,36´ 37,65´´ e distância de 35,44 m; deste segue até o ponto P1282 definido pelas 
coordenadas E: 612018,0000 m e  N: 7791420,0000 m,  com azimute de 299° ,03´ 16,57´´ e distância de 
20,59 m; deste segue até o ponto P1283 definido pelas coordenadas E: 611955,0000 m e  N: 7791410,0000 
m,  com azimute de 260° ,58´ 50,44´´ e distância de 63,79 m; deste segue até o ponto P1284 definido pelas 
coordenadas E: 611889,0000 m e  N: 7791400,0000 m,  com azimute de 261° ,23´ 03,67´´ e distância de 
66,75 m; deste segue até o ponto P1285 definido pelas coordenadas E: 611881,0000 m e  N: 7791370,0000 
m,  com azimute de 194° ,55´ 53,10´´ e distância de 31,05 m; deste segue até o ponto P1286 definido pelas 
coordenadas E: 611936,0000 m e  N: 7791330,0000 m,  com azimute de 126° ,01´ 38,54´´ e distância de 
68,01 m; deste segue até o ponto P1287 definido pelas coordenadas E: 611925,0000 m e  N: 7791310,0000 
m,  com azimute de 208° ,48´ 38,86´´ e distância de 22,83 m; deste segue até o ponto P1288 definido pelas 
coordenadas E: 611917,0000 m e  N: 7791300,0000 m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 
12,81 m; deste segue até o ponto P1289 definido pelas coordenadas E: 611909,0000 m e  N: 7791290,0000 
m,  com azimute de 218° ,39´ 35,31´´ e distância de 12,81 m; deste segue até o ponto P1290 definido pelas 
coordenadas E: 611900,0000 m e  N: 7791280,0000 m,  com azimute de 221° ,59´ 13,96´´ e distância de 
13,45 m; deste segue até o ponto P1291 definido pelas coordenadas E: 611894,0000 m e  N: 7791270,0000 
m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 11,66 m; deste segue até o ponto P1292 definido pelas 
coordenadas E: 611889,0000 m e  N: 7791260,0000 m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 
11,18 m; deste segue até o ponto P1293 definido pelas coordenadas E: 611885,0000 m e  N: 7791250,0000 
m,  com azimute de 201° ,48´ 05,07´´ e distância de 10,77 m; deste segue até o ponto P1294 definido pelas 
coordenadas E: 611879,0000 m e  N: 7791240,0000 m,  com azimute de 210° ,57´ 49,52´´ e distância de 
11,66 m; deste segue até o ponto P1190 definido pelas coordenadas E: 613668,0000 m e  N: 7792340,0000 
m,  com azimute de 58° ,24´ 50,20´´ e distância de 2100,12 m; no ponto P01 definido pelas coordenadas E: 
611878,0000 m e  N: 7791240,0000 m,  com azimute de 238° ,42´ 41,38´´.
Exclui-se do perímetro acima a área urbana equivalente a 14,361 hectares descrito a seguir: Inicia-se no ponto 
U1 definido pelas coordenadas E: 614924 m e N: 7794960 m, deste segue até o ponto U2 definido pelas co-
ordenadas E: 614916,0000 m e  N: 7794970,0000 m,  com azimute de 321° ,20´ 24,69´´ e distância de 12,81 
m; deste segue até o ponto U3 definido pelas coordenadas E: 614884,0000 m e  N: 7794990,0000 m,  com 
azimute de 302° ,00´ 19,38´´ e distância de 37,74 m; deste segue até o ponto U4 definido pelas coordenadas E: 
614857,0000 m e  N: 7795020,0000 m,  com azimute de 318° ,00´ 46,04´´ e distância de 40,36 m; deste segue 
até o ponto U5 definido pelas coordenadas E: 614832,0000 m e  N: 7795030,0000 m,  com azimute de 291° 
,48´ 05,07´´ e distância de 26,93 m; deste segue até o ponto U6 definido pelas coordenadas E: 614829,0000 
m e  N: 7795050,0000 m,  com azimute de 351° ,28´ 09,24´´ e distância de 20,22 m; deste segue até o ponto 
U7 definido pelas coordenadas E: 614843,0000 m e  N: 7795060,0000 m,  com azimute de 54° ,27´ 44,36´´ 
e distância de 17,20 m; deste segue até o ponto U8 definido pelas coordenadas E: 614817,0000 m e  N: 
7795080,0000 m,  com azimute de 307° ,34´ 06,93´´ e distância de 32,80 m; deste segue até o ponto U9 defini-
do pelas coordenadas E: 614797,0000 m e  N: 7795100,0000 m,  com azimute de 315° ,00´ 00,00´´ e distância 
de 28,28 m; deste segue até o ponto U10 definido pelas coordenadas E: 614772,0000 m e  N: 7795130,0000 
m,  com azimute de 320° ,11´ 39,94´´ e distância de 39,05 m; deste segue até o ponto U11 definido pelas 
coordenadas E: 614757,0000 m e  N: 7795170,0000 m,  com azimute de 339° ,26´ 38,24´´ e distância de 
42,72 m; deste segue até o ponto U12 definido pelas coordenadas E: 614723,0000 m e  N: 7795220,0000 
m,  com azimute de 325° ,47´ 03,47´´ e distância de 60,46 m; deste segue até o ponto U13 definido pelas 
coordenadas E: 614689,0000 m e  N: 7795240,0000 m,  com azimute de 300° ,27´ 55,96´´ e distância de 
39,45 m; deste segue até o ponto U14 definido pelas coordenadas E: 614675,0000 m e  N: 7795260,0000 
m,  com azimute de 325° ,00´ 28,73´´ e distância de 24,41 m; deste segue até o ponto U15 definido pelas 
coordenadas E: 614634,0000 m e  N: 7795310,0000 m,  com azimute de 320° ,38´ 53,69´´ e distância de 
64,66 m; deste segue até o ponto U16 definido pelas coordenadas E: 614621,0000 m e  N: 7795340,0000 
m,  com azimute de 336° ,34´ 16,71´´ e distância de 32,70 m; deste segue até o ponto U17 definido pelas 
coordenadas E: 614597,0000 m e  N: 7795360,0000 m,  com azimute de 309° ,48´ 20,06´´ e distância de 
31,24 m; deste segue até o ponto U18 definido pelas coordenadas E: 614542,0000 m e  N: 7795370,0000 
m,  com azimute de 280° ,18´ 17,45´´ e distância de 55,90 m; deste segue até o ponto U19 definido pelas 
coordenadas E: 614503,0000 m e  N: 7795360,0000 m,  com azimute de 255° ,37´ 06,98´´ e distância de 
40,26 m; deste segue até o ponto U20 definido pelas coordenadas E: 614469,0000 m e  N: 7795310,0000 
m,  com azimute de 214° ,12´ 56,53´´ e distância de 60,46 m; deste segue até o ponto U21 definido pelas 
coordenadas E: 614480,0000 m e  N: 7795280,0000 m,  com azimute de 159° ,51´ 49,31´´ e distância de 
31,95 m; deste segue até o ponto U22 definido pelas coordenadas E: 614509,0000 m e  N: 7795240,0000 
m,  com azimute de 144° ,03´ 28,40´´ e distância de 49,41 m; deste segue até o ponto U23 definido pelas 
coordenadas E: 614554,0000 m e  N: 7795200,0000 m,  com azimute de 131° ,38´ 00,74´´ e distância de 
60,21 m; deste segue até o ponto U24 definido pelas coordenadas E: 614575,0000 m e  N: 7795170,0000 
m,  com azimute de 145° ,00´ 28,73´´ e distância de 36,62 m; deste segue até o ponto U25 definido pelas 
coordenadas E: 614568,0000 m e  N: 7795070,0000 m,  com azimute de 184° ,00´ 15,02´´ e distância de 
100,24 m; deste segue até o ponto U26 definido pelas coordenadas E: 614564,0000 m e  N: 7795010,0000 
m,  com azimute de 183° ,48´ 50,67´´ e distância de 60,13 m; deste segue até o ponto U27 definido pelas 
coordenadas E: 614556,0000 m e  N: 7794950,0000 m,  com azimute de 187° ,35´ 40,72´´ e distância de 
60,53 m; deste segue até o ponto U28 definido pelas coordenadas E: 614548,0000 m e  N: 7794900,0000 
m,  com azimute de 189° ,05´ 25,00´´ e distância de 50,64 m; deste segue até o ponto U29 definido pelas 
coordenadas E: 614563,0000 m e  N: 7794870,0000 m,  com azimute de 153° ,26´ 05,82´´ e distância de 
33,54 m; deste segue até o ponto U30 definido pelas coordenadas E: 614597,0000 m e  N: 7794850,0000 m,  
com azimute de 120° ,27´ 55,96´´ e distância de 39,45 m; deste segue até o ponto U31 definido pelas coor-
denadas E: 614611,0000 m e  N: 7794820,0000 m,  com azimute de 154° ,58´ 59,18´´ e distância de 33,11 
m; deste segue até o ponto U32 definido pelas coordenadas E: 614656,0000 m e  N: 7794800,0000 m,  com 
azimute de 113° ,57´ 44,96´´ e distância de 49,24 m; deste segue até o ponto U33 definido pelas coordenadas 
E: 614706,0000 m e  N: 7794780,0000 m,  com azimute de 111° ,48´ 05,07´´ e distância de 53,85 m; deste 
segue até o ponto U34 definido pelas coordenadas E: 614724,0000 m e  N: 7794740,0000 m,  com azimute 
de 155° ,46´ 20,12´´ e distância de 43,86 m; deste segue até o ponto U35 definido pelas coordenadas E: 
614947,0000 m e  N: 7794880,0000 m,  com azimute de 57° ,52´ 45,43´´ e distância de 263,30 m; deste segue 
até o ponto U36 definido pelas coordenadas E: 614928,0000 m e  N: 7794900,0000 m,  com azimute de 316° 
,28´ 07,68´´ e distância de 27,59 m; deste segue até o ponto U37 definido pelas coordenadas E: 614922,0000 
m e  N: 7794930,0000 m,  com azimute de 348° ,41´ 24,24´´ e distância de 30,59 m; deste segue até o ponto 
U1 definido pelas coordenadas E: 614924,0000 m e  N: 7794960,0000 m,  com azimute de 3° ,48´ 50,67´´ e 
distância de 30,07 m; encerrando este perímetro com 1.762,00 m.

DECRETO Nº 17.987, DE 6 DE JUNHO DE 2022.

Abre créditos suplementares no valor de R$32.066.428,28.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 
108 da Lei Orgânica e considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 11.336, de 30 de dezembro de 2021,
DECRETA:

Art. 1º – Ficam abertos créditos suplementares no valor de R$32.066.428,28 (trinta e dois mil-
hões, sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), ao Orçamento Fiscal da 
Prefeitura de Belo Horizonte, conforme autorizações e dotações indicadas no Anexo.

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anula-
ção das dotações orçamentárias indicadas no Anexo, totalizando R$32.066.428,28 (trinta e dois milhões, 
sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 6 de junho de 2022.

Fuad Noman
Prefeito de Belo Horizonte

André Abreu Reis
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Leonardo Maurício Colombini Lima
Secretário Municipal de Fazenda

ANEXO
(a que se referem os arts. 1º e 2º do Decreto nº 17.987, de 6 de junho de 2022)

I – Suplementação das seguintes dotações orçamentárias a que se refere o art. 1º:

I – A favor de diversos órgãos do Poder Executivo, conforme autorização contida no caput do art. 4º da Lei nº 11.336, 
de 30 de dezembro de 2021:

R$

 0201.04.122.096.2.004.4490.0000  13.640,00 

 0604.19.572.085.2.602.3390.0000  179.983,28 

 2100.06.181.109.2.803.3390.0030  1.700,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  530.000,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  2.800.000,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  1.300.000,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  440.000,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  689.483,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  225.918,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  1.709.423,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  540.000,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  2.300.000,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  516.281,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  2.000.000,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  440.000,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  1.900.000,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  540.000,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  10.000.000,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  540.000,00 

 2700.15.451.233.1.208.4490.0000  2.800.000,00 

 2700.04.122.233.1.219.3390.0000  400.000,00 

 2700.04.122.233.1.219.4490.0000  2.200.000,00 

TOTAL  32.066.428,28 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 32.066.428,28

II – Anulação das seguintes dotações orçamentárias a que se refere o art. 2º:

II – Em contrapartida às suplementações relacionadas no item I:

R$

0202.04.122.096.2.801.4490.0000  13.640,00 

 0600.04.122.166.1.401.3390.0000  179.983,28 

 2100.06.181.109.2.803.4490.0030  1.700,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  530.000,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  2.800.000,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  1.300.000,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  440.000,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  689.483,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  225.918,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  1.709.423,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  540.000,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  2.300.000,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  516.281,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  2.000.000,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  440.000,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  1.900.000,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  540.000,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  10.000.000,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  540.000,00 

 2702.15.451.233.1.208.4490.0000  2.800.000,00 

 2702.04.122.233.1.219.3390.0000  400.000,00 

 2702.04.122.233.1.219.4490.0000  2.200.000,00 

TOTAL 32.066.428,28 

TOTAL DA ANULAÇÃO 32.066.428,28 

DECRETO Nº 17.988, DE 6 DE JUNHO DE 2022.

Abre créditos suplementares no valor de R$2.438.296,88.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 
da Lei Orgânica e considerando o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e no art 4º da Lei nº 11.336, de 30 de dezembro de 2021,
DECRETA:
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Poder Executivo

DIRETORIA DE GESTÃO DA
 SAÚDE DO SEGURADO

DESPACHOS DO DIRETOR

Retificação DOM 22/02/2022

Onde se lê: - ELLEN MARIA CRUZ CARVALHO, 
BM- 97.504-8, Proc. 55-052.240/22-06, PERIODO 
DEFERIDO 28/04/2022, 29/04/2022 E 02/05/2022 Á 
05/05/2022
Leia-se: - ELLEN MARIA CRUZ CARVALHO, 
BM- 97.504-8, Proc. 55-056.065/22-90, PERIODO 
DEFERIDO 28/04/2022 Á 29/04/2022, 02/05/2022 
Á 05/05/2022

Onde se lê: - LUIZA GONTIJO ARAUJO LAMO-
NIER, BM- 129.644-4, Proc. 55-047.016/22-93, PE-
RIODO DEFERIDO 11/04/2022 Á 11/04/2022
Leia-se: - LUIZA GONTIJO ARAUJO LAMONIER, 
BM- 126.754-8 E 126.644-4, Proc. 55-047.016/22-93, 
PERIODO DEFERIDO 11/04/2022 Á 11/04/2022

Processos Deferidos: 

Processos Administrativos

- ALESSANDRA RIBEIRO DE MENDONÇA, BM- 
117.509-0, Proc. 55-034.786/22-58, PERIODO DE-
FERIDO 11/03/2022 Á 20/03/2022
- ALEXSANDER VIEIRA, BM- 115.066-7, Proc. 55-
036.118/22-00, PERIODO DEFERIDO 23/02/2022 Á 
09/03/2022
- ALINE ROCHA MATOS CASTRO, BM- 76.388-
1, Proc. 55-043.695/22-95, PERIODO DEFERIDO 
23/04/2022 Á 14/05/2022
- ANA FLAVIA SILVA LOPES, BM- 107.096-5, 
Proc. 55-046.176/22-24, PERIODO DEFERIDO 
11/04/2022 Á 25/04/2022
- ANA FLAVIA SILVA LOPES, BM- 107.096-5, 
Proc. 55-046.176/22-24, PERIODO DEFERIDO 
11/04/2022 Á 25/04/2022
- ANDREZZA CHAVES, BM- 75.201-4, Proc. 55-
055.839/22-00, PERIODO DEFERIDO 05/04/2022 
Á 07/04/2022
- ANELICE DISCACCIATI BRANDÃO, BM- 
77.523-5, Proc. 55-051.796/22-58, PERIODO DEFE-
RIDO 19/04/2022 Á 02/05/2022
- ANELICE DISCACCIATI BRANDÃO, BM- 
77.523-5, Proc. 55-051.796/22-58, PERIODO DEFE-
RIDO 19/04/2022 Á 02/05/2022
- CARLA YURIE MENESES, BM- 83.925-X, 
Proc. 55-041.202/22-55, PERIODO DEFERIDO 
21/02/2022 Á 26/02/2022
- CHRISTIANO CERQUEIRA, BM- 99.222-8, 
Proc. 55-044.209/22-00, PERIODO DEFERIDO 
24/03/2022 Á 07/04/2022
- CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, BM- 
109.362-0, Proc. 55-045.659/22-00, PERIODO DE-
FERIDO 23/03/2022 Á 01/04/2022
- DALTON CAIRES PEREIRA PESSOA, BM- 
124.033-X, Proc. 55-045.038/22-55, PERIODO DE-
FERIDO 28/03/2022 Á 11/04/2022
- DANIELLE ALVES PEREIRA DOS SANTOS, 
BM- 104.752-1, Proc. 55-052.165/22-92, PERIODO 
DEFERIDO 26/02/2022 Á 10/03/2022
- DOUGLAS ENGEL VIEIRA, BM- 125.844-1, 
Proc. 55-054.140/22-32, PERIODO DEFERIDO 
02/02/2022 Á 08/02/2022
- EDNA RODRIGUES BARRETO, BM- 125.446-
2, Proc. 55-054.575/22-03, PERIODO DEFERIDO 
29/04/2022 Á 29/04/2022
- ELOISA GRASIELE FERREIRA BRAGA, BM- 
128.242-3, Proc. 55-035.868/22-56, PERIODO DE-
FERIDO 15/03/2022 Á 18/03/2022
- FERNANDA CRISTINA DE MIRANDA, BM- 
135.278-2, Proc. 55-036.417/22-72, PERIODO DE-
FERIDO 22/02/2022 Á 25/02/2022
- GERACINA DONIZETI OLIVEIRA FERREIRA, 
BM- 75.602-8, Proc. 55-040.567/22-07, PERIODO 
DEFERIDO 17/03/2022 Á 21/03/2022
- HELIO OTONI SILVA, BM- 71.342-6 E 112.498-
4, Proc. 55-037.531/22-83, PERIODO DEFERIDO 
16/03/2022 Á 29/04/2022
- HELOISA MARIA GUIMARÃES DA SILVA, BM- 
104.723-8, Proc. 55-037.991/22-93, PERIODO DE-
FERIDO 21/02/2022 Á 25/02/2022
- ISABEL FRANCISCA PINTO, BM- 45.942-2, 
Proc. 55-038.502/22-10, PERIODO DEFERIDO 
15/03/2022 Á 18/03/2022
- LEILANE LOPES DE ALMEIDA, BM- 113.214-
6, Proc. 55-034.641/22-75, PERIODO DEFERIDO 
16/03/2022 Á 23/03/2022
- LUIZA GONTIJO ARAUJO LAMONIER, BM- 
126.754-8 E 126.644-4, Proc. 55-047.016/22-93, PE-
RIODO DEFERIDO 11/04/2022 Á 11/04/2022
- MARCELO ARLEI GONÇALVES, BM- 80.779-
X, Proc. 55-035.358/22-70, PERIODO DEFERIDO 
24/02/2022 Á 09/03/2022
- MARCELUS RODRIGUES CARDOSO, BM- 
70.279-3, Proc. 55-035.984/22-57, PERIODO DEFE-
RIDO 14/02/2022 Á 14/04/2022
- MARCIA ELAINE FALEIRO DE MOURA LODI 
CRUZ, BM- 117.120-6, Proc. 55-038.838/22-00, PE-
RIODO DEFERIDO 10/03/2022 Á 18/03/2022
- MÁRCIA RODRIGUES LAPERRIERE, BM- 
71.489-9, Proc. 55-040.074/22-31, PERIODO DEFE-
RIDO 08/01/2022 Á 11/01/2022

- MARCO TULIO GONZAGA ALVES, BM- 38.848-
7 E 46.076-5, Proc. 55-055.310/22-04, PERIODO 
DEFERIDO 25/03/2022 Á 08/04/2022, 11/04/2022 
Á 09/06/2022
- MARIA IGNEZ HORTA NASSIF, BM- 26.373-
0, Proc. 55-040.834/22-83, PERIODO DEFERIDO 
10/03/2022 Á 19/03/2022
- MARIA LIGIA GOMES, BM- 49.037-0, Proc. 55-
055.643/22-99, PERIODO DEFERIDO 01/04/2022 
Á 11/04/2022
- MAURICIO ROSA BATISTA, BM- 33.784-X, 
Proc. 55-056.379/22-38, PERIODO DEFERIDO 
29/04/2022 Á 28/05/2022
- MICHELE MARTINS PINTO, BM- 115.916-8, 
Proc. 55-054.829/22-11, PERIODO DEFERIDO 
02/05/2022 Á 06/05/2022
- MONICA MIRANDA DE FREITAS, HM-6968-
1, Proc. 01-016.666/22-21, PERIODO DEFERIDO 
07/03/2022 A 30/05/2022
- NIVIA MARIA VASCONCELOS SANTOS, BM- 
93.981-5, Proc. 55-039.004/22-59, PERIODO DEFE-
RIDO 21/03/2022 Á 01/04/2022
- PAULO RENATO DOS SANTOS, BM- 84.809-
7, Proc. 55-042.577/22-23, PERIODO DEFERIDO 
25/03/2022 Á 08/04/2022
- POLYANA DE SOUZA REZENDE, BM- 97.805-
5, Proc. 55-036.978/22-90, PERIODO DEFERIDO 
10/02/2022 Á 10/03/2022
- RAQUEL DE MOURA OLIVEIRA, BM- 111.295-
1, Proc. 55-040.902/22-31, PERIODO DEFERIDO 
11/02/2022 Á 26/02/2022
- REGINALDO DE ARAUJO GOES, BM- 86.032-
1, Proc. 55-043.709/22-06, PERIODO DEFERIDO 
28/03/2022 Á 10/04/2022
- REYANE RIBEIRO SOARES, BM- 49.431-7, 
Proc. 55-048.977/22-24, PERIODO DEFERIDO 
01/04/2022 Á 15/04/2022
- VALÉRIA MARIA FONSECA, BM- 77.14-18, 
Proc. 55-038.791/22-30, PERIODO DEFERIDO 
07/03/2022 Á 21/03/2022
- VALÉRIA MARIA FONSECA, BM- 77.141-8, 
Proc. 55-038.791/22-30, PERIODO DEFERIDO 
07/03/2022 Á 21/03/2022
- VERA LUCIA ALVES SEBASTIÃO, BM- 39.300-
6, Proc. 55-020.021/22-12, PERIODO DEFERIDO 
01/02/2022 Á 11/02/2022
- WAGNER OLIVEIRA DA SILVA, BM- 88.464-
6, Proc. 55-057.060/22-01, PERIODO DEFERIDO 
11/04/2022 Á 10/05/2022

Processos Extintos:

Processos Administrativos
- MARIA DA LUZ BATISTA FORNERIS, BM- 
12.764-4, Proc. 55-051.505/22-03, PERIODO EX-
TINTO

Processos Indeferidos:

Processos Administrativos
- ALLISON GIOVANNI ROSA, BM- 87.005-X, 
Proc. 55-017.737/22-04, PERIODO INDEFERIDO 
30/12/2021 Á 31/12/2021
- ANA LUCIA SANTOS LIMA, BM- 118.631-9, 
Proc. 55-051.269/22-52, PERIODO INDEFERIDO 
13/04/2022 Á 09/05/2022
- ANNA PAOLA DE CASTRO CORREA FELÍCIO, 
BM- 82.238-1, Proc. 55-054.692/22-69, PERIODO 
INDEFERIDO 04/04/2022 Á 08/04/2022
- CAROLINA LUIZA BATISTA, BM- 123.074-1 E 
131.731-6, Proc. 55-054.621/22-10, PERIODO IN-
DEFERIDO 28/04/2022 Á 29/04/2022
- JOSY D FARIZEE QUEIROZ BARBOSA ROCHA, 
BM- 76.289-3, Proc. 55-054.457/22-79, PERIODO 
SOLICITAÇÃO INDEFERIDA 
- JULIANA MORAES CARRILHO, BM- 104.989-3, 
Proc. 55-054.820/22-47, PERIODO INDEFERIDO 
03/06/2022 Á 17/07/2022
- PAULO HENRIQUE MARTINS ROCHA, FMC- 
0171-x, Proc. 55-043.913/22-64, PERIODO INDE-
FERIDO 20/02/2022 Á 27/02/2022
- VANIA LUCIA DE ANDRADE GODINHO, BM- 
84.021-5 E 113.190-5, Proc. 55-046.295/22-13, PE-
RIODO INDEFERIDO 04/04/2022 Á 06/04/2022
- WILLIAM VICTOR GONÇALVES, BM- 98.964-2, 
Proc. 55-044.483/22-52, PERIODO INDEFERIDO 
21/02/2022 Á 27/02/2022

Processos Parcialmente Deferidos:

Processos Administrativos
- CLAUDIA GLORIA DE SOUZA, BM- 85.276-0, 
Proc. 55-012.854/22-82, PERIODO PARCIALMEN-
TE DEFERIDO SENDO: DEFERIDO 28/01/2022 
Á 30/01/2022 E INDEFERIDO 31/01/2022 Á 
03/02/2022
- JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS, BM- 
33.498-0, Proc. 55-043.839/22-03, PERIODO 
PARCIALMENTE DEFERIDO SENDO: DEFE-
RIDO 15/04/2022 Á 15/06/2022 E INDEFERIDO 
16/06/2022 Á 13/07/2022
- RAFAEL MARTINS DE SOUZA, BM- 111.092-4, 
Proc. 55-046.318/22-17, PERIODO PARCIALMEN-
TE DEFERIDO SENDO: DEFERIDO 10/03/2022 Á 
12/03/2022 E INDEFERIDO 13/03/2022

GERÊNCIA DE GESTÃO DE INGRESSO
 E DA VIDA FUNCIONAL

ATOS DA GERENTE

ATO GEVIF Nº 071
A Gerente de Gestão de Ingresso e da 

Art. 1º – Ficam abertos créditos suplementares no valor de R$2.438.296,88 (dois milhões, 
quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais, oitenta e oito centavos), aos Orçamen-
tos Fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura de Belo Horizonte, conforme autorizações e dotações 
indicadas no Anexo.

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes do supe-
rávit financeiro, no valor de R$2.438.296,88 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos 
e noventa e seis reais, oitenta e oito centavos), por saldo de exercícios anteriores conforme fontes dis-
criminadas neste artigo:

I – receita própria de entidades e órgãos, no valor de R$594.000,00;
II – outras transferência da União, no valor de R$203.920,06;
III – transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS–, no valor de 

R$350.000,00;
IV – transferências Convênios da União, no valor de R$29.322,74;
V – Recursos Ordinários do Tesouro, no valor de R$886.682,76;
VI – transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 

de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – covid-19, no valor de R$164.700,00;
VII – transferência de recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato-

rial e Hospitalar - Teto Financeiro, no valor de R$272,72;
VIII – transferências de recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, 

no valor de R$3.420,00;
IX – transferências de recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$203.439,80;
X – operações de crédito externas, no valor de R$2.538,80.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 6 de junho de 2022.

Fuad Noman
Prefeito de Belo Horizonte

André Abreu Reis
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Leonardo Maurício Colombini Lima
Secretário Municipal de Fazenda

ANEXO
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 17.988, de 6 de junho de 2022)

I – Suplementação das seguintes dotações orçamentárias a que se refere o art. 1º:

I.1 – A favor de diversos órgãos do Poder Executivo, conforme autorização contida no inciso I do § 1º do art. 43 da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no caput do art 4º da Lei nº 11.336, de 30 de dezembro de 2021:

R$

0604.19.572.302.2.905.4490.0007 594.000,00

1000.14.422.127.2.819.4490.0030 203.920,06

2100.06.122.242.2.881.3390.0030 29.322,74

2700.17.512.066.1.203.4490.0080 2.538,80

3101.13.392.170.2.369.3390.0000 11.360,76

3102.13.391.155.2.375.3390.0000 875.322,00

1011.08.244.019.2.308.3390.0040 350.000,00

TOTAL 2.066.464,36

I.2 – A favor do Fundo Municipal de Saúde – FMS –, conforme autorização contida no inciso I do § 1º do art. 43 da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no inciso II do § 1º do art 4º da Lei nº 11.336, de 30 de dezembro de 2021:

R$

 2302.10.301.157.2.690.3390.0050  75.680,41 

 2302.10.301.157.2.690.4490.0050  92.796,00 

 2302.10.302.114.2.891.3390.0050  15.247,98 

 2302.10.302.114.2.893.3390.0050  170.198,71 

 2302.10.302.114.2.894.3390.0050  17.909,42 

TOTAL 371.832,52

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 2.438.296,88

ATOS DO PREFEITO

Exonera José Luiz e Silva, da função gratificada FCA 4, código nº PREF.FCA4.003, na Superintendência 
de Desenvolvimento da Capital – Sudecap, em conformidade com o Decreto n° 17.961/22, a partir de 
1º/06/2022. (ATO GP Nº 659/2022)

Nomeia José Luiz e Silva, para a função gratificada FCA 4, código nº PREF.FCA4.003, na Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura, nos termos das Leis nºs 7.169/96 e 11.065/17, a partir de 1º/06/2022. 
(ATO GP Nº 660/2022)

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 

E GESTÃO

DOAR O SEU LEITE 
É UM ATO DE AMOR

Mais informações: 156

Posto de Coleta de Leite Humano 
Ambulatório do Hospital Municipal Odilon Behrens

Rua Dr. João Carvalhaes de Paiva, 73 - bairro São Cristóvão
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Poder Executivo

Vida Funcional no uso de suas atribuições previs-
tas no art. 26 do Decreto Municipal nº 16.682/2017 
e com fundamento no art. 169 da Lei Municipal nº 
7.169/1996, no § 3º do art. 21 e §3º do art. 4º do De-
creto Municipal nº 16.755/2017, ratifica a interrupção 
da cessão do (a) servidor (a) JOSIANE RIBEIRO 
COELHO DE MORAIS, Matrícula HM 6156-7, do 
Hospital Metropolitano Odilon Behrens – HOB para a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH, com 
ônus para o órgão de origem, a partir de 20/05/2022.

ATO GEVIF Nº 072
A Gerente de Gestão de Ingresso e da Vida 

Funcional no uso de suas atribuições previstas no De-
creto Municipal nº 16.682/2017 e com fundamento no 
art. 169 da Lei Municipal nº 7.169/1996 e no § 3º do 
art. 21 do Decreto Municipal nº 16.755/2017, ratifica 
a CESSÃO do (a) servidor (a) ALESSANDRA PI-
RES FONSECA MACEDO, Matrícula: 045.510-9, da 
Prefeitura de Belo Horizonte - PBH para a Fundação 
Municipal de Cultura - FMC, com ônus para o órgão 
de origem, para exercício de cargo efetivo, a partir de 
28/05/2022 até 31/12/2024.

ATO GEVIF Nº 073
A Gerente de Gestão de Ingresso e da Vida 

Funcional no uso de suas atribuições previstas no De-
creto Municipal nº 16.682/2017 e com fundamento no 
art. 169 da Lei Municipal nº 7.169/1996 e no § 3º do 
art. 21 do Decreto Municipal nº 16.755/2017, ratifica 
a CESSÃO do (a) servidor (a) AMANDA DE CAR-
VALHO TAROCO TAVARES, Matrícula 311.684-9, 
da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH para a Superin-
tendência de Limpeza Urbana - SLU, com ônus para 
o órgão de origem, para exercício de cargo efetivo, a 
partir de 03/06/2022 até 31/12/2024.

DESPACHOS DA GERENTE

A Gerente de Gestão de Ingresso e da 
Vida Funcional no uso de suas atribuições, previstas 
no Decreto nº 16.682, de 31 de agosto de 2017, de-
termina a rescisão unilateral do contrato de trabalho 
do (a) empregado (a) público (a) – Agente Comuni-
tário de Saúde, CLEUSA DE ASSIS SANTOS, BM 
89.577-X, consubstanciado no Art. 7º, Lei Municipal 
11.136/2018, em que o (a) empregado (a) pública dei-
xa de atender os requisitos impostos no referido artigo 
a partir da data de publicação. (Processo SIGESP nº 
55-067.237/22-05).

Processos Indeferidos:

Licença sem Vencimento:
- DIOGO GLAYDSON FREITAS DE PAULA, BM 
087.161-7, Processo SIGESP: 55-048.175/22-32;
- JOSILEI DOCHA DOS SANTOS, BM 111.336-2, 
Processo SIGESP: 55-060.543/22-93;
- CAMILA MOUTINHO DOMINGUES, BM 
115.359-3, Processo SIGESP: 55-057.286/22-94;
- PAULO VICTOR CAETANO DE OLIVEIRA, BM 
114.067-X, Processo SIGESP: 55-056.419/22-50;
- RENATA DE BRITO CALONGE, BM 103.488-8, 
Processo SIGESP: 55-006.741/22-01.

GERÊNCIA DE GESTÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO

NOTIFICAÇÕES

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
notifica a servidora abaixo, para no prazo de até 60 
(sessenta) dias, contados a partir desta publicação, re-
gularizar pendência referente ao processo administra-
tivo, ou apresentar contraditório à Gerência de Gestão 
da Folha de Pagamento, por meio de documentação 
comprobatória que deverá ser enviada para o e-mail 
gesfo.desligamento@pbh.gov.br (tratar com Karla).

A inércia da interessada ou a não regulari-
zação no prazo fixado, acarretará a inscrição em dívi-
da ativa do município e demais providências previstas 
em legislação pertinente. 

- NEIDE LAGE DE ALMEIDA, BM 87.895-6, SI-
GESP nº 55-061.819/22-88. 

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas no-
tifica os estagiários abaixo, para no prazo de até 60 
(sessenta) dias, contados a partir desta publicação, 
regularizar pendência detectada ou apresentar contra-
ditório à Gerência de Gestão da Folha de Pagamento, 
por meio de documentação comprobatória que deverá 
ser enviada para o e-mail gesfo.desligamento@pbh.
gov.br (tratar com Karla).

A inércia dos interessados ou a não regu-
larização no prazo fixado, acarretará a inscrição em 
dívida ativa do município e demais providências pre-
vistas em legislação pertinente. 

- LUCAS LEDERSON BARBOSA DA SILVA, BM: 
310.903-6, BHDIGITAL nº 31.00271227/2022-35;
- PALOMA LANDI DE SOUZA, BM: 309.043-2, 
BHDIGITAL nº 31.00271175/2022-81;
- ROSILENE DOS SANTOS GODINHO, BM: 
309.755-0, BHDIGITAL nº 31.00271203/2022-04;
- YURI CESAR CARDOSO CASTRO, BM: 309.997-
9, BHDIGITAL n° 31.00271186/2022-75.

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
notifica o servidor abaixo, para no prazo de até 60 
(sessenta) dias, contados a partir desta publicação, 
regularizar pendência referente ao processo admi-
nistrativo, ou apresentar contraditório à Gerência de 

RA DUCA, BM 96.312-0, BH DIGITAL Nº 
31.00150312/2022-11;
- MARIA CLARA MARTINS FERREIRA DUCA, 
BM 96.321-X, BH DIGITAL Nº 31.00150307/2022-
- MARIA ESTHER MACEDO, BM 42.460-2, BH 
DIGITAL Nº 31.00124677/2022-61;
- MARILENE LOPES BRAZ ALVES, BM 78.906-6, 
BH DIGITAL Nº31.00050636/2022-95;
- MARILIAN ROSARIO DE ALMEIDA, BM 
78.956-2, BH DIGITAL Nº 31.00122480/2022-16;
- MYRIA MARYLEIA BOTELHO DE OLIVEIRA, 
BM 75.539-0, BH DIGITAL Nº 31.00145667/2022-05;
- PATRICIA DE ALMEIDA NERI RESENDE, BM 
89.044-1, BH DIGITAL Nº 31.00153249/2022-58;
- PEDRO LUIZ BATISTA, BM 43.526-4, BH DIGI-
TAL Nº 31.00129261/2022-65;
- PRISCILA PEIXOTO PEREIRA, BM 110.971-3, 
BH DIGITAL Nº 31.00123997/2022-88;
- RENATA ALMEIDA BORGES COELHO, BM 
79.052-8, BH DIGITAL Nº 31.00132487/2022-69;
- ROSEMEIRE MONTEIRO, BM 96.561-1, BH DI-
GITAL Nº 31.00123024/2022-72;
- SAMARONI DE OLIVEIRA FERNANDES, BM 
111.787-2, BH DIGITAL Nº 31.00133079/2022-90;
- SILVANA ANTUNES ROCHA, BM 46.630-5, BH 
DIGITAL Nº 31.00167446/2022-83;
- SIMONE PEREIRA DE CARVALHO, BM 46.115-
X, BH DIGITAL Nº 31.00129212/2022-30;
- SOLANGE APARECIDA DE OLIVEI-
RA MENDES, BM 78.811-6, BH DIGITAL Nº 
31.00083436/2022-08;
- VALQUIRIA MARLA DA CRUZ FERREIRA, BM 
111.148-3, BH DIGITAL Nº 31.00148989/2022-36;
- VALQUIRIA PINTO MACIEL, BM 115.313-5, BH 
DIGITAL Nº 31.00118610/2022-37;
- VIVIANE BEATRIZ MOREIRA DE MI-
RANDA, BM 71.153-9, BH DIGITAL Nº 
31.00155150/2022-44;
- VIVIANE MENDES FERNANDES, BM 73.597-7, 
BH DIGITAL Nº 31.00144808/2022-15;
- VIVIANE MENDES FERNANDES, BM 93.527-5, 
BH DIGITAL Nº 31.00144818/2022-36;
- WELLINGTON ASTROGILDO ALVES, BM 
44.437-9, BH DIGITAL Nº 31.00123843/2022-75;
- YRAMAIA MADALENA ROSA GARCIA, BM 
74.790-8, BH DIGITAL Nº 31.00126224/2022-02.

GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
EXTRATO DA DECISÃO

Interessadas: ANDREIA CRISTINA SEABRA 
RODRIGUES, BM. 083.487-8; MARIA TERE-
SA ARAUJO COTTA, BM. 044.956-7; PATRICIA 
MARIA WERKHAIZER SEGOLIN, BM. 048.214-
9; SABRINA ROSSI CORREA FABRETTI, BM. 
083.166-6; VANESSA BARREIROS FREIRE, 
047.737-4.
Referência: Inspeção Conjunta de Atividade Laboral 
– Insalubridade.

Trata-se de análise técnica conjunta de 
cinco agentes públicos no exercício regular de suas 
atividades laborais em estabelecimento de saúde – 
Centrais de Esterilização, do município de Belo Hori-
zonte, para avaliação da atividade laboral em relação 
a caracterização da exposição a agentes insalubres.
 Concluiu-se que não houve alteração nas 
atividades e nos processos de trabalho de nenhum dos 
interessados. As agentes públicas trabalham exer-
cendo atividades gerenciais para os procedimentos 
de esterilização, coordenando a padronização dos 
processos de trabalho, e não preenchem os requisitos 
técnicos para a caracterização de atividade laboral in-
salubre, estabelecidos pela Norma Regulamentadora, 
NR-15, Atividades e Operações Insalubres - Anexo 
XIV do Ministério do Trabalho e Previdência. 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Fabiano Martins Costa
Gerente de Segurança do Trabalho

RECONHECIMENTO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

Processo administrativo Nº 04-000.724/22-20
A Empresa de Informática e Informação 

do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, 

Gestão da Folha de Pagamento, por meio de docu-
mentação comprobatória que deverá ser enviada para 
o e-mail gesfo.desligamento@pbh.gov.br (tratar com 
Dayse).

A inércia da interessada ou a não regulari-
zação no prazo fixado, acarretará a inscrição em dívi-
da ativa do município e demais providências previstas 
em legislação pertinente. 

- GISLER CUSTÓDIO DOS SANTOS, BM 91.377-
8, SIGESP n° 55-056.031/22-78.

DESPACHOS DA GERENTE

Processos Deferidos: 

Conversão em Espécie de Licença Prêmio por Assi-
duidade:
- ADELAIDE APARECIDA DOS SANTOS, BM 
113.204-9, BH DIGITAL Nº 1.00142233/2022-88;
- ADILSON GERALDO MOREIRA, BM 46.801-4, 
BH DIGITAL Nº31.00146315/2022-66;
- ADRIANA MARIA GOMES BRASIL, BM 
109.827-4, BH DIGITAL Nº 31.00144860/2022-66;
- ALEXANDRE GONCALVES BATISTA, BM 
109.659-X, BH DIGITAL Nº 31.00120072/2022-42;
- ANA CAROLINA DA SILVA, BM 77.286-4, BH 
DIGITAL Nº 31.00147029/2022-91;
- ANA CAROLINA DA SILVA, BM 92.703-5, BH 
DIGITAL Nº 31.00147064/2022-19;
- ANA CRISTINA VIEIRA VARGAS RIBEIRO, BM 
107.794-3, BH DIGITAL Nº 31.00149994/2022-61;
- ANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, BM 
46.808-1, BH DIGITAL Nº 31.00125139/2022-03;
- ANDREA CRISTINA COSTA ZOLIO, BM 32.448-
9, BH DIGITAL Nº 31.00130333/2022-27;
- ANDREIA WARDIL MADEIRA, BM 75.588-9, 
BH DIGITAL Nº 31.00150691/2022-60;
- ANGELA MARIA DE OLIVEIRA GOMES, BM 
77.015-2, BH DIGITAL Nº 31.00145788/2022-36;
- ANTONIO PAULO GOMES CHIARI, BM 41.966-
8, BH DIGITAL Nº 31.00136591/2022-35;
- AYRTON MARQUES FERNANDES, BM 78.808-
6, BH DIGITAL Nº 31.00134839/2022-03;
- BIANCA SEMIAO PIRIZ, BM 110.174-7, BH DI-
GITAL Nº 31.00119649/2022-17;
-BRUNO HENRIQUE PARREIRAS, BM 111.861-5, 
BH DIGITAL Nº 31.00148632/2022-72;
-CICERO MACEDO NEVES FILHO, BM 71.455-4, 
BH DIGITAL Nº31.00067696/2022-31;
- CILENE FRANCO DE SOUSA, BM 71.343-4, BH 
DIGITAL Nº 31.00028386/2022-27;
-CLINEIA BARBOSA DE MATOS, BM 78.953-8, 
BH DIGITAL Nº 31.00081092/2022-52;
- CRISTIANE SOARES MARINHO DOS 
SANTOS, BM 96.554-9, BH DIGITAL Nº 
31.00152735/2022-65;
- DAIANA MARIA DA SILVA, BM 110.155-0, BH 
DIGITAL Nº 31.00119618/2022-78;
- DANIELA MONTEIRO DANIEL, BM 46.747-6, 
BH DIGITAL Nº 31.00123700/2022-56;
- EDIVALDO FERNANDES RAMOS, BM 70.936-
4, BH DIGITAL Nº 31.00135560/2022-33;
- ELAINE FERREIRA DE FARIA RIBAS 
PEREIRA, BM 78.249-5, BH DIGITAL Nº 
31.00132327/2022-24;
- EMILIANE SOUZA SANTOS BASTOS, BM 
96.374-0, BH DIGITAL Nº 31.00139105/2022-57;
- ERIKA DE CASSIA FERREIRA CAMPOS, BM 
79.076-5, BH DIGITAL Nº31.00159787/2022-72;
- FABIANA DE AQUINO GOMES, BM 111.795-3, 
BH DIGITAL Nº31.00156948/2022-95;
- FERNANDA DOS SANTOS NASCIMEN-
TO MEDEIROS, BM 78.919-8, BH DIGITAL Nº 
31.00148739/2022-93;
- FERNANDA RIBEIRO DE MORAIS, BM 45.728-
4, BH DIGITAL Nº 31.00145008/2022-47;
- HELLEN ALBUQUERQUE DE MORAIS COS-
TA, BM 96.168-3, BH DIGITAL Nº 31.00144288/ 
2022-87;
- HELVIO FELICIANO MOREIRA, BM 46.024-2, 
BH DIGITAL Nº 31.00128697/2022-64;
- ILSA DA SILVA, BM 96.307-4, BH DIGITAL Nº 
31.00094593/2022-51;
- ISABEL REGINA NEVES SOUZA, BM 78.826-4, 
BH DIGITAL Nº31.00124652/2022-57;
- IZABEL MARIA NUNES MONTEIRO, BM 
48.796-5, BH DIGITAL Nº 31.00149069/2022-10;
- JANAINA DE MIRANDA TIENGO, BM 110.315-
4, BH DIGITAL Nº 31.00149531/2022-49;
- JONATAS FELIX STOCLER, BM 105.999-6, BH 
DIGITAL Nº 31.00119263/2022-60;
- JULIANA DE FREITAS PINTO ALMEI-
DA ROCHA, BM 102.727-X, BH DIGITAL Nº 
31.00145719/2022-56;
- JUSSARA BARBOSA VIEIRA SILVA, BM 79.012-
9, BH DIGITAL Nº 31.00158932/2022-71;
- KARLA APARECIDA SOUZA BARROS, BM 
70.978-X, BH DIGITAL Nº 31.00140850/2022-84;
- LENI ASSIS MOREIRA, BM 74.232-9, BH DIGI-
TAL Nº 31.00131419/2022-96;
- LUCIANA BARBOSA LACERDA, BM 78.102-2, 
BH DIGITAL Nº 31.00163426/2022-80;
- LUIZ OLAVO FRANCA VERSIANI, BM 45.542-
7, BH DIGITAL Nº 31.00131309/2022-59;
- MARCELO ROQUETTE SCUSSULIM, BM 
96.427-5, BH DIGITAL Nº 31.00136219/2022-88;
- MARCIA CRISTINA GONCALVES, BM 70.524-5, 
BH DIGITAL Nº 31.00129642/2022-60;
- MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA 
MIRANDA, BM 23.719-5, BH DIGITAL Nº 
31.00124861/2022-40;
- MARIA CLARA MARTINS FERREI-

representada por seu Diretor de Administração e Fi-
nanças, Thiago Souza Dutra, RECONHECE o ato de 
Dispensa de Licitação para contratar CMM GERA-
DORES LTDA-ME para locação e conexão elétrica 
de um Grupo Motor Gerador (GMG) a diesel.

Pelo objeto será pago o valor total de R$ 
7.889,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais), 
previsto na dotação orçamentária Nº 0604.1100.19.12
2.085.2900.0001.339039.17.00.00.100.
 

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022
 

Thiago Souza Dutra
Diretoria de Administração e Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

PORTARIA SMFA Nº 036/2022

Dispõe sobre a classificação quanto ao 
porte das empresas estatais do Município de Belo Ho-
rizonte nos exercícios 2018, 2019, 2020 e 2021 para 
fins do enquadramento previsto no § 1º do art. 47 do 
Decreto nº 16.935 de 29 de junho de 2018.

O Secretário Municipal de Fazenda, no 
exercício de suas atribuições legais e, 

Considerando a necessidade de uniformi-
zação do entendimento acerca da aplicação das regras 
de governança previstas na Lei Federal Nº 13.303, de 
30 de junho de 2016 na esfera municipal, em especial 
pelo que dispõem os §§s 1º, 3º e 4º do art. 1º da refe-
rida norma;

Considerando o disposto no § 3º do art. 
51 do Decreto Federal Nº 8.945, de 27 de dezembro 
de 2016;

Considerando o disposto no art. 47 do De-
creto Municipal Nº 16.935, de 29 de junho de 2018;

Considerando a Portaria SEST/SEDDM/
ME Nº 8.369, de 12 de julho de 2021; 

Considerando o PARECER JURÍDICO 
DIJA/PGM Nº 069/2022, de 12 de abril de 2022, 
RESOLVE:

Art. 1º - O porte das empresas estatais do 
Município de Belo Horizonte referente aos exercícios 
de 2018, 2019, 2020 e 2021, fica estabelecido na for-
ma do Anexo I à essa Portaria;

Parágrafo único - Atualizações anuais de 
enquadramento do porte das empresas serão objeto de 
Portaria específica.

Art. 2º – Para fins de classificação do por-
te é utilizada a referência de receita operacional bruta, 
nos termos §1º do art. 47 do Decreto Municipal Nº 
16.935/2018.

Parágrafo único - A apuração da Receita 
Operacional Bruta das empresas estatais, no âmbito 
do Município de Belo Horizonte, considera:

I - O valor total das vendas de bens ou da 
prestação de serviços antes de qualquer dedução, não 
considerados os valores recebidos a título de subven-
ção para as empresas estatais dependentes;

II – O valor total das vendas de bens ou da 
prestação de serviços antes de qualquer dedução para 
as empresas estatais não dependentes;

Art. 3º - Nos termos do §3º do art. 47 do 
Decreto Municipal Nº 16.935/2018, a empresa esta-
tal classificada como de pequeno porte do Município 
de Belo Horizonte que apurar receita operacional 
bruta igual ou superior a R$90.000.000,00 (noventa 
milhões de reais) será reclassificada como de grande 
porte e deverá promover  as adequações necessárias 
para o cumprimento das exigências legais decorrentes 
da reclassificação no prazo de até um ano, contado do 
primeiro dia útil do ano imediatamente posterior ao 
do exercício social em que houver ocorrido a reclas-
sificação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Leonardo Colombini
Secretário Municipal de Fazenda

ANEXO I
            

PRODABEL - Empresa de 
Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte 

S.A.

RECEITA TOTAL

2018 2019 2020 2021

99.192.449,91 101.298.373,91 110.685.454,53 111.536.517,80

DEDUÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA

2018 2019 2020 2021

94.939.216,76 97.182.565,43 105.893.943,27 107.895.429,23

RECEITA OPERACIONAL BRUTA PARA FINS DO DISPOSTO NA LEI 
13.303/2016

4.253.233,15 4.115.808,48 4.791.511,26 3.641.088,57

CLASSIFICAÇÃO Pequeno Porte

 

PRODABEL

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA
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Poder Executivo

BHTRANS - Empresa de 
Transportes e Trânsito de 

Belo Horizonte S.A.

RECEITA TOTAL

2018 2019 2020 2021

158.257.439,40 194.890.186,03 199.182.197,92 221.219.419,61

DEDUÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA

2018 2019 2020 2021

159.957.145,00 144.939.313,00 180.481.765,00 194.734.780,00

RECEITA OPERACIONAL BRUTA PARA FINS DO DISPOSTO NA LEI 
13.303/2016

0,00 49.950.873,03 18.700.432,92 26.484.639,61

CLASSIFICAÇÃO Pequeno Porte

 

URBEL - Companhia 
Urbanizadora e de Habitação 

de Belo Horizonte

RECEITA TOTAL

2018 2019 2020 2021

54.415.839,97 50.182.963,11 59.411.930,92 58.408.382,75

DEDUÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA

2018 2019 2020 2021

54.318.424,62 50.083.241,03 59.335.747,66 58.340.546,47

RECEITA OPERACIONAL BRUTA PARA FINS DO DISPOSTO NA LEI 
13.303/2016

97.415,35 99.722,08 76.183,26 67.836,28

CLASSIFICAÇÃO Pequeno Porte

BELOTUR - Empresa 
Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte S/A

RECEITA TOTAL

2018 2019 2020 2021

26.439.776,11 29.055.203,16 21.111.876,25 29.599.632,45

DEDUÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA

2018 2019 2020 2021

22.740.776,11 23.832.754,87 15.833.724,54 29.599.632,45

RECEITA OPERACIONAL BRUTA PARA FINS DO DISPOSTO NA LEI 
13.303/2016

3.699.000,00 5.222.448,29 5.278.151,71 0,00

CLASSIFICAÇÃO Pequeno Porte

 

PBH ATIVOS S.A.

RECEITA TOTAL

2018 2019 2020 2021

45.142.000,00 40.185.000,00 43.686.000,00 40.800.000,00

DEDUÇÃO DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA

2018 2019 2020 2021

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA OPERACIONAL BRUTA PARA FINS DO DISPOSTO NA LEI 
13.303/2016

45.142.000,00 40.185.000,00 43.686.000,00 40.800.000,00

CLASSIFICAÇÃO Pequeno Porte

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS – ISSQN AUTÔNOMO, TFLF, TFS E TFEP

Nos termos do artigo 21, inciso IV da Lei 1.310/1966, com redação dada pelo artigo 1º da Lei 
3.924/1984 e pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, ficam os contribuintes relacionados no arquivo digital que integra 
o presente Edital, disponível na versão eletrônica deste DOM, no site dom.pbh.gov.br, notificados da imputação 
passiva dos lançamentos dos tributos identificados em epígrafe. O pagamento no prazo previsto neste Edital, 
dispensa a incidência de juros de mora e multa, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 7.378/1997.  Terão 
os contribuintes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente edital, para apresentar 
reclamação contra o lançamento, nos termos do artigo 106, inciso II, da Lei 1.310/1966, com redação dada pelo 
artigo 4º da Lei 4.705/1987.

Thiago Rios Soares
Diretoria de Fiscalização e Auditoria Tributária - DFAT

REGISTRO CADASTRAL – SUCAF

Deferido: ONLINE PRODUÇÕES E PROPAGANDA EIRELI, CNPJ: 10.917.004/0001-92.

RENOVAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL – SUCAF

Deferidos: AÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ, 
CNPJ: 22.256.812/0002-16; CRECHE TIA IOLANDA , CNPJ: 07.370.460/0001-50; GIGANTE PRODU-
TOS MÉDICOS EIRELI – EPP, CNPJ: 11.050.321/0001-17; MINAS ORTOPÉDICA LTDA. – ME, CNPJ: 
21.102.264/0001-26; OBRA SOCIAL ANUNCIATA, CNPJ: 40.007.383/0001-44; OLIMAQ SERVIÇOS E CO-
MÉRCIO LTDA., CNPJ: 42.818.922/0001-50; PRESTOBAT LTDA., CNPJ: 65.313.538/0001-00; R.C. - MÓ-
VEIS LTDA, CNPJ: 02.377.937/0001-06 e RENOVACCIO - COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EI-
RELI – ME, CNPJ: 17.800.159/0001-93.

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – SUCAF

CNPJ: 17.800.159/0001-93, de RENOVACCIO - COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI - ME, 
para RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA.

Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores
Subsecretaria de Administração e Logística

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS – TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS – TMCM

Nos termos do artigo 21, inciso IV da Lei 1.310/1966, com redação dada pelo artigo 1º da Lei 3.924/1984 e pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, ficam os contribuintes relacionados no presente Edital, notificados 
da imputação passiva dos lançamentos dos tributos identificados em epígrafe. O pagamento no prazo previsto neste Edital, dispensa a incidência de juros de mora e multa, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 
7.378/1997. Terão os contribuintes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente edital, para apresentar reclamação contra o lançamento, nos termos do artigo 106, inciso II, da Lei 1.310/1966, 
com redação dada pelo artigo 4º da Lei 4.705/1987.

Perpetuidade Cemitério Nome Lançamento Tributo Ano Valor Simples (R$) Data Vencimento

9308 BONFIM JOSE SANTOS VIDIGAL 13165200009308 TMCM 2020 157,30 04/07/2022
9308 BONFIM JOSE SANTOS VIDIGAL 13165210009308 TMCM 2021 163,95 04/07/2022
10207 PAZ GUERINO ARACIOL MOREIRA 13165180010207 TMCM 2018 103,24 04/07/2022
22118 BONFIM CLELIA GOES LEAO 13165200022118 TMCM 2020 157,30 04/07/2022
22118 BONFIM CLELIA GOES LEAO 13165210022118 TMCM 2021 163,95 04/07/2022
24011 SAUDADE MURCIO MARLIO DA SILVA 13165180024011 TMCM 2018 78,95 04/07/2022
24705 SAUDADE MOACIR FERNANDES DA SILVA 13165210024705 TMCM 2021 88,81 04/07/2022
25445 PAZ IVALDETE ROMA RIBEIRO 13165180025445 TMCM 2018 103,24 04/07/2022
35952 BONFIM HENRIQUE HUMBERTO ALMEIDA BOREM 13165170035952 TMCM 2017 141,59 04/07/2022
37351 SAUDADE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA 13165170037351 TMCM 2017 76,69 04/07/2022
37351 SAUDADE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA 13165180037351 TMCM 2018 78,95 04/07/2022
37351 SAUDADE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA 13165190037351 TMCM 2019 82,00 04/07/2022
37351 SAUDADE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA 13165200037351 TMCM 2020 85,21 04/07/2022
37351 SAUDADE JOAQUIM DIAS DE ALMEIDA 13165210037351 TMCM 2021 88,81 04/07/2022
1002913 SAUDADE JOSE DOS ANJOS SANTANA 13165191002913 TMCM 2019 82,00 04/07/2022
1014829 PAZ NATALINA VILEFORT CARVALHO 13165211014829 TMCM 2021 116,13 04/07/2022
1014888 PAZ NATIVIDADE GERMANIO DE SOUZA 13165211014888 TMCM 2021 116,13 04/07/2022
1014914 PAZ LIDIA DE BRITO FALEIRO 13165211014914 TMCM 2021 116,13 04/07/2022
1014927 CONSOLACAO VALDECY PEREIRA DE JESUS 13165211014927 TMCM 2021 68,30 04/07/2022
1015041 SAUDADE DAIANE ALVES DE ARAUJO 13165171015041 TMCM 2017 76,69 04/07/2022
1015042 PAZ ANDREIA DA SILVA 13165171015042 TMCM 2017 100,29 04/07/2022
1015042 PAZ ANDREIA DA SILVA 13165181015042 TMCM 2018 103,24 04/07/2022
1015042 PAZ ANDREIA DA SILVA 13165191015042 TMCM 2019 107,23 04/07/2022
1015042 PAZ ANDREIA DA SILVA 13165201015042 TMCM 2020 111,42 04/07/2022
1015042 PAZ ANDREIA DA SILVA 13165211015042 TMCM 2021 116,13 04/07/2022
1015052 PAZ MURILO DA SILVA 13165171015052 TMCM 2017 100,29 04/07/2022

Thiago Rios Soares
Diretoria de Fiscalização e Auditoria Tributária - DFAT

No trânsito, fique vivo.
Obedeça à sinalização.
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PORTARIA SMASAC N° 106/2022

Dispõe sobre designação de Conselheira Suplente por motivo de Licença Médica do Conselheiro 
Tutelar Maurício Barbosa Brandão.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, 
no exercício de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei nº 6.705, de 05 de agosto de 1994, o 
resultado do 9º Processo de Escolha de Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – Edital 005/2018, publicado 
no Diário Oficial do Município de 20 de dezembro de 2018, bem como o Comunicado CMDCA/BH nº 68, 
publicado no Diário Oficial do Município de  12 de novembro de 2019.
RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Conselheira Tutelar Suplente, Maria das Dores Nunes Lopes e Souza, CI: MG-
1.156.956, para substituir o Conselheiro Tutelar, Maurício Barbosa Brandão, BM: 121.476-2, por motivo de 
licença médica, no período de 01 a 10 de Junho de 2022, na função de “Conselheira Tutelar Regional Leste.”

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
junho de 2022.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Maíra da Cunha Pinto Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SMASAC Nº 018/2022

Processo nº 04.000.491/22-83
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de fornecimento de COFFEE BREAK e KIT LANCHE, 
por preço unitário, por pessoa, por um período de 12 (doze) meses

Abertura das propostas dia 22/06/2022 às 09:30 horas.
Abertura da sessão de lances dia 22/06/2022 às 10:30 horas.
O edital poderá ser obtido pelos interessados através dos “sites” www.licitacoes-e.com.br e 

www.pbh.gov.br ou poderá ser adquirido cópia impressa, no endereço abaixo, mediante apresentação do 
recibo de depósito, no valor de R$10,25 (dez reais e vinte e cinco centavos) recolhidos na Caixa Eco-
nômica Federal (Banco 104), Agência 0093-0, conta 265-4 (Operação 006). Chave de identificação no 
Licitações-e: 942619.

O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para participar, 
os interessados deverão credenciar-se junto às Agências do Banco do Brasil S/A, para obtenção da senha de 
acesso.

Mais informações poderão ser obtidas na Gerência de Licitações e Contratos, situada na Av. Afonso 
Pena, nº 342, 5º andar - Centro. Fone: (31) 3277-6919 ou (31) 3277-4846.

E-mail: licitacoes.asac@pbh.gov.br

Ana Flávia Guedes
Pregoeira

COMUNICADO

A Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a Lei Municipal nº. 11.065 de 01 de agosto de 2017 e o Edital SMASAC/SU-
ASS nº 01/2022, comunica o Resultado Preliminar da ETAPA I – Análise Documental - do Processo Seletivo 
Interno para Preenchimento das Funções Públicas de Coordenação de Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;

Nome da Candidata Vaga
Experiência 
Profissional 

e Títulos

Proposta de 
Coordenação 
da Unidade

Exposição 
de Motivos e 

Interesse

Pontuação 
Total

Carolina Perpétuo Assis Creas Leste 21 20 5 46

Isabella Menezes de Castro Cras Vila Maria 20 14,5 5 39,5

Lorena Morais Venâncio Cras Petrópolis 20 13 3 36

Luciana Garcia de Castro Creas Nordeste 24 20 5 49

Marina de Macedo Diniz 
Moraes Salgado

Creas Barreiro 21 17,5 4 42,5

Patrícia Fabiana Moura Cras Conjunto Paulo VI 6 18,5 5 29,5

Rafaela da Costa Cras Petrópolis 15 20 5 40

Silmere dos Santos Creas Barreiro 23,5 13 4 40,5

Silvia Santos Dornelas de 
Oliveira

Creas Nordeste 22 5 1,5 28,5

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Maíra da Cunha Pinto Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

RETIFICAÇÃO

Retifica a publicação do Extrato do Termo de Colaboração, referente ao processo nº 01.016.214/22-
40, entre o Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania e a Organização da Sociedade Civil Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Su-
deste Brasileira - ADRA, publicada no DOM dia 03/06/2022, para que passe a constar a vigência da parceria:

Dessa forma, onde se lê: 

Extrato do Termo de Colaboração
Processo Administrativo nº 01.016.214/22-40
Instrumento Jurídico nº: 01.2022.1011.0011.00.00
Partes: Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cida-
dania e a Organização da Sociedade Civil Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais 
Sudeste Brasileira - ADRA, CNPJ 16.524.054/0002-77.
Objeto: Formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., 
para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop Lagoinha) a ser localizado na Regional No-
roeste.
Valor: R$ 1.747.947,57 (um milhão setecentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e cin-
quenta e sete centavos).
Data da Assinatura: 27/04/2022

Leia-se:

Extrato do Termo de Colaboração
Processo Administrativo nº 01.016.214/22-40
Instrumento Jurídico nº: 01.2022.1011.0011.00.00

Partes: Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cida-
dania e a Organização da Sociedade Civil Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais 
Sudeste Brasileira - ADRA, CNPJ 16.524.054/0002-77.
Objeto: Formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., 
para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop Lagoinha) a ser localizado na Regional No-
roeste.
Valor: R$ 1.747.947,57 (um milhão setecentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e cin-
quenta e sete centavos).
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023.
Data da Assinatura: 27/04/2022

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Ana Luiza Lanari
Gerente de Gestão de Parcerias

EXTRATOS

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Processo Administrativo nº 01.110.212/16-78
Instrumento Jurídico nº: 01.2016.1006.0019.06.00
Partes: Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cida-
dania e a Organização da Sociedade Civil Cáritas Brasileira/Regional Minas Gerais, CNPJ 33.654.419/0008-92.
Objeto: aporte de recursos para o reordenamento do Centro Pop Leste com ampliação da oferta do serviço 
exclusivamente para o período de janeiro a dezembro/2022 e a alteração do plano de trabalho.
Vigência: permanece inalterada a vigência da parceria.
Valor: R$ 2.857.392,00 (dois milhões oitocentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais).
Data da Assinatura: 03/06/2022

Ato de Convalidação
Processo Administrativo nº 01.110.212/16-78
Instrumento Jurídico nº: 01.2016.1006.0019.06.00
Partes: Município de Belo Horizonte/ Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cida-
dania e a Organização da Sociedade Civil Cáritas Brasileira/Regional Minas Gerais, CNPJ 33.654.419/0008-92.
Objeto: ficam convalidados os atos praticados referentes ao reordenamento no período de 01/01/2022 até a 
assinatura do presente Termo Aditivo, gerando todos os efeitos legais.

Extrato do 7º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Processo Administrativo nº 01.126.673/17-70
Instrumento Jurídico nº: 01.2017.1011.0009.07.00
Partes: Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cida-
dania e a Organização da Sociedade Civil Cáritas Brasileira/Regional Minas Gerais, CNPJ 33.654.419/0008-92.
Objeto: aporte de recursos para o reordenamento do Centro Pop Leste com ampliação da oferta do serviço 
exclusivamente para o período de janeiro a maio/2022 e a alteração do plano de trabalho.
Vigência: permanece inalterada a vigência da parceria.
Valor: R$ 844.398,80 (oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura: 03/06/2022

Ato de Convalidação
Processo Administrativo nº 01.126.673/17-70
Instrumento Jurídico nº: 01.2017.1011.0009.07.00
Partes: Município de Belo Horizonte/ Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimen-
tar e Cidadania e a Organização da Sociedade Civil Cáritas Brasileira/Regional Minas Gerais, CNPJ 
33.654.419/0008-92.
Objeto: ficam convalidados os atos praticados referentes ao reordenamento no período de 01/01/2022 até a 
assinatura do presente Termo Aditivo, gerando todos os efeitos legais.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Ana Luiza Lanari
Gerente de Gestão de Parcerias

COMUNICADO CMDPD/BH Nº 04/2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte, CMDPD/BH, 
criado pela Lei Municipal nº 6.953, de 10 de outubro de 1995, no cumprimento de suas atribuições legais, 
COMUNICA, que em Plenária realizada no dia 25 de maio de 2022, foi aprovada e empossada a nova com-
posição da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte 
– CMDPD/BH, para o primeiro ano do mandato da gestão 2022-2024, conforme dados a seguir:

Presidente: Cássio Gonçalves Campos – Conselheiro de Direitos, representante do Executivo Municipal - Se-
cretaria Municipal de Cultura

Vice-presidente: Eliane Vieira de Oliveira – Conselheira de Direitos, Representante da entidade não Governa-
mental - União dos Paraplégicos de Minas Gerais – UNIPAPE

1ª Secretária: Tatiana Papa Pimenta Quites – Conselheira de Direitos, Representante do Executivo Municipal 
- Secretaria Municipal de Governo

2º Secretário: - Leonardo Eugênio Alves da Silva – Conselheiro de Direitos, Representante da entidade não 
Governamental - Associação Mais Acessível – AMA

Belo Horizonte, 26 de maio de 2022

Cássio Gonçalves Campos
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte

PORTARIA FMC Nº 063/2022

Designa servidores para as funções operacionais de gestor, fiscal e substituto do fiscal de contrato.

A Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura, no exercício das atribuições que lhe con-
fere o Decreto Municipal n° 17.140, de 11 de julho de 2019 e considerando o disposto no Decreto nº 15.185, 
de 4 de abril de 2013,
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E CIDADANIA

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA

Fundação Municipal
de Cultura

CMDPD
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Art. 1º – Ficam designados para as funções operacionais de gestor de contrato, fiscal de contrato e 
respectivo substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 01 de junho de 2022

Fabíola Moulin Mendonça
Secretária Municipal de Cultura

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria FMC nº 063/2022.)

PROCESSO OBJETO SERVIDORES

Processo: nº 04.001.454/21-01

Modalidade: 

Pregão Eletrônico FMC nº 
025/2021

Contratada:

Air Clin Ar Condicionado Ltda

Aquisição de peças para manutenção 
corretiva periódica em aparelhos 

de ar condicionado, instalados nos 
equipamentos próprios da Fundação 

Municipal de Cultura, conforme 
especificações constantes no Anexo I 

do Edital.
LOTE 4: 

NITROGÊNIO INDUSTRIAL E 
CILINDRO

GESTOR

Nome Cargo/Função Matrícula

Lucas Antônio 
Alves de Faria

Chefe da Gerência 
Administrativa e 

de Logística
00347-X

FISCAL TITULAR

Nome Cargo/Função Matrícula

Wilson Wander 
Alves

FCA-4 00020-3

FISCAL SUBSTITUTO

Nome Cargo/Função Matrícula

Luiz Carlos 
Batista

FCA-4 00497-8

EXTRATO

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 01.023870.22.08
Nº do IJ: 01.2022.3103.0007.00.00
Modalidade: Inexigibilidade 004/2022
Exercício e mês de contratação: 2022/06
Contratante: Fundação Municipal de Cultura
Contratada: Mônica de Aquino Oliveira Assunção, CPF nº 040.566.996-82 
Objeto: Contratação da jurada para compor o júri do “Concurso Nacional de Literatura João de Barro - Litera-
tura para Crianças e Jovens - 2022”, para a categoria Texto Literário.
Quantitativo: 1
Valor unitário: R$ 4.160,00
Valor total: R$ 4.160,00
Prazo: 31/05/2022 a 31/12/2022
Assinatura: 31/05/2022
Belo Horizonte, 3 de junho de 2022.

Fabíola Moulin Mendonça
Secretária Municipal de Cultura

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura

EXTRATO

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 01.023556.22.43
Nº do IJ: 01.2022.3103.0008.00.00
Modalidade: Inexigibilidade 001/2022
Exercício e mês de contratação: 2022/06
Contratante: Fundação Municipal de Cultura
Contratada: Ingrid Sá Lee, CPF nº 118.387.306-99 
Objeto: Contratação de jurada para compor o júri do “Concurso Nacional de Literatura João de Barro - Litera-
tura para Crianças e Jovens - 2022”, para a categoria Livro Ilustrado.
Quantitativo: 1
Valor unitário: R$ 4.160,00
Valor total: R$ 4.160,00
Prazo: 25/05/2022 a 31/12/2022
Assinatura: 25/05/2022
Belo Horizonte, 3 de junho de 2022.

Fabíola Moulin Mendonça
Secretária Municipal de Cultura

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura

EXTRATO

Extrato do Termo de Apostila
Processo: 01.028175.22.97
Nº do IJ: 01.2022.3103.0006.00.01
Modalidade: Processo de Chamamento Público FMC nº 01.000709.22.93
Exercício e mês de contratação: 2022/05
Contratante: Fundação Municipal de Cultura
O.S.C.: Associação Cultural dos Amigos do Museu de Arte da Pampulha - AMAP, CNPJ nº 01.219.309/0001-
30 
Objeto: Formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre a FMC e a OSC, para a 
consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a realização da 11ª Edição do Festival 
Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte - FIQ BH 2022.
Valor total: R$ 650.000,00
Exercício e mês do apostilamento: 2022/06
Objeto da apostila: Inclusão de dotação e remanejamento de recursos entre dotações orçamentárias, no Sistema 
Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres-SUCC.
Valor total: Inalterado
Prazo: Inalterado
Assinatura: 03/06/2022

Belo Horizonte, 3 de junho de 2022

Fabíola Moulin Mendonça
Secretária Municipal de Cultura

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura

EXTRATO DE INTIMAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

Processo: 01-003.448/22-18
FA nº:  31.002.017.21-0005058
Auto de Infração: 9471

Consumidor(a): Laudicea Nunes Rodrigues 
Fornecedor: Cia Brasileira de Distribuição
CNPJ: 47.508.411/2165-90
Procurador: Não cadastrado.
Teor da Intimação: Lavrado auto de infração em ra-
zão da infração ao art. 55, §4º da Lei Federal 8.078/90 
c/c art. 33, §2º do Decreto Federal 2.181/97.

Fica a reclamada acima intimada para, 
querendo, apresentar impugnação ao auto de infra-
ção, bem como apresentar demonstrativo financeiro, 
ou documento equivalente relativo ao exercício do 
ano anterior, conforme art. 15 de Decreto Municipal 
nº 11.539/03, no prazo de 20 (vinte) dias contados da 
data desta publicação, sob pena de sanções através 
de decisão administrativa e posterior execução.

Os autos poderão ser consultados através 
de atendimento presencial no seguinte endereço: 
Av. Augusto de Lima, nº 30 – 4º Andar – Centro, 
nesta capital, desde que solicitados previamente via 
e-mail: procon@pbh.gov.br.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Igor Carlos Carvalho do Couto
PROCON

EXTRATOS DE DECISÕES 
ADMINISTRATIVAS – PROCESSOS 

INSUBSISTENTES

Processo: 01-016.659/19-60
FA nº: 31.001.003.18-0009310
Auto de Infração: 8813
Consumidor (a): Rayra Gomes Dilva
Fornecedor: Motorola Mobility Comércio de Produ-
tos Eletrônicos Ltda
CNPJ: 01.472.720/0001-12
Procurador: Eduardo de Carvalho Soares da Costa - 
OAB/SP 182.165
Teor da Decisão Administrativa: Auto de infração 
cancelado e processo administrativo extinto, tendo 
em vista carecer de provas a versão apresentada em 
audiência pela consumidora, além de que o vício 
debatido foi consequência da queda, excluindo-se 
da cobertura em garantia; ademais, a consumidora 
afirmou que o carregador devolvido pela assistência 
técnica, após o reparo feito, não era compatível com 
o seu aparelho, não apresentando elementos fáticos 
que comprovem tal fato; por fim, a demanda da con-
sumidora perdeu o objeto, dado que o pedido era a 
troca do aparelho, porém, o fornecedor efetuou o 
respectivo reparo, após acordo com a consumidora. 

Processo: 01-018.956/22-82
FA nº: 31.002.001.21-0006337
Auto de Infração: 9557
Consumidor (a): Nivaldo Pinto Leão
Fornecedor: Remoto Comercial de Motores e Peças 
Ltda.
CNPJ: 16.614.158/0001-91
Procurador: Francisco Rosito - OAB/RS 44.307
Teor da Decisão Administrativa: Auto de infração 
cancelado e processo administrativo extinto, tendo 
em vista os documentos e alegações constantes nos 
autos não serem suficientes para, de fato, determi-
nar que os vícios apresentados no equipamento são 
oriundos da fabricação ou de mau uso do consumi-
dor, dessa forma, fica evidente a necessidade de pe-
rícia técnica a fim de tal comprovação, o que não 
cabe a esse órgão. 

Processo: 01-015.790/22-15
FA nº: 31.002.001.21-0006337
Auto de Infração: 9568
Consumidor (a): Nivaldo Pinto Leão
Fornecedor: Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda.
CNPJ: 87.235.172/0001-22
Procurador: Fernanda Seefeld - OAB/RS 113.427
Teor da Decisão Administrativa: Auto de infração 
cancelado e processo administrativo extinto, tendo 
em vista os documentos e alegações constantes nos 
autos não serem suficientes para, de fato, determi-
nar que os vícios apresentados no equipamento são 
oriundos da fabricação ou de mau uso do consumi-
dor, dessa forma, fica evidente a necessidade de pe-
rícia técnica a fim de tal comprovação, o que não 
cabe a esse órgão. 

Nos termos do art. 42-A, inciso II do 
Decreto Federal 2.181/1997, ficam as reclamadas 
acima intimadas da declaração, por este órgão, de 
insubsistência dos autos de infração. Não havendo 
nada a requerer, no prazo de 10 (dez) dias, o proces-
so será encaminhado ao Arquivo. 

Belo Horizonte, 3 de junho de 2022

Igor Carlos Carvalho do Couto 
Diretor de Proteção e Defesa do Consumidor

Procon-BH

DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Processo: 01-136.714/18-63
FA nº: 31.002.001.18-0012403
Auto de Infração: 7130
Consumidor(a): Carlos Magela Gonçalves Pereira
Fornecedor: Brenda Cristianne Martins Lopes - 
MBS Gesso e Reformas

CNPJ: 28.649.681/0001-32
Procurador: Não cadastrado
Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-
mada multa de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cin-
quenta reais), com fulcro no art. 55, § 4°, da Lei 
Federal n° 8.078/90 c/c art. 33, § 2°, do Decreto 
Federal n° 2.181/1997.

Processo: 01-012.498/22-87
FA nº: 31.002.017.21-0005482
Auto de Infração: 9562
Consumidor(a): Mariana Gabrielle Magalhães Ro-
drigues
Fornecedor: Editora e Distribuidora Educacional 
Ltda.
CNPJ: 38.733.648/0001-40
Procurador: Antônio de Moraes Dourado Neto – 
OAB/PE 23.255
Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-
mada multa de R$ 6.666,67 (seis mil seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com 
fulcro nos arts. 6º, inciso III; art 31, art. 42 e art. 51, 
inciso IV, todos da Lei Federal nº 8.078/90.

Processo: 01-012.546/22-28
FA nº: 31.002.017.21-0005591
Auto de Infração: 9621
Consumidor(a): Eva Suely da Silva Andrade 
Fornecedor: Banco Panamericano S/A
CNPJ: 59.285.411/0001-13
Procurador: Marícia Longo Bruner – OAB/SP 
231.113
Teor da Decisão Administrativa: Imputa-se à recla-
mada multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com 
fulcro nos arts. 6º, inciso III; e art 31, parágrafo úni-
co, da Lei Federal nº 8.078/90.

Ficam as reclamadas acima, intima-
das, nos termos do art. 42-A, inciso II, do Decreto 
2.181/1997 para, querendo, apresentar Recurso Ad-
ministrativo no prazo de 10 (dez) dias (art. 49, do 
Decreto Federal 2.181/1997), contados da data desta 
publicação, ou efetuar o pagamento da multa no pra-
zo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de inscrição 
no quadro de Dívida Ativa do Município e posterior 
execução.
Os autos poderão ser consultados através de atendi-
mento presencial no seguinte endereço: Av. Augusto 
de Lima, nº 30 – 4º Andar – Centro, nesta capital, 
desde que solicitados previamente via e-mail: pro-
con@pbh.gov.br.

As guias de recolhimento das multas po-
derão ser emitidas acessando-se o seguinte endereço 
eletrônico: 

http://dividaativaonline.siatu.pbh.gov.br/DividaAti-
vaOnline/index.xhtml

Belo Horizonte, 3 de junho de 2022

Igor Carlos Carvalho do Couto 
Diretor de Proteção e Defesa do Consumidor

Procon-BH

EXTRATOS DE DESPACHO 
RECURSO INTEMPESTIVO

Processo: 01-130.274/19-20
Auto de Infração: 8682
Fornecedor: Yellow Moutain Distribuidora de Veí-
culos Ltda 
CNPJ: 29.402.622/0001-28
Procurador: Lilian Freitas Freire - OAB/SP nº 
432.121 
Teor do Despacho: Pelo não atendimento aos pres-
supostos legais de admissibilidade, não conheço o 
presente recurso interposto diante de sua intempes-
tividade, nos termos do art. 51 do Decreto Federal 
nº 2.181/97. 

Belo Horizonte, 06 de junho de 2022

Afrânio Lima de Castro 
Gerente de Fiscalização e Controle

RESULTADO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 
AOS BLOCOS CARICATOS 

DE BELO HORIZONTE

Processo Administrativo nº 01-013.944/22-16 - 
59399/GPROD-BL/2022

A Empresa Municipal de Turismo de 
Belo Horizonte S/A – BELOTUR, torna público o 
Resultado da Análise da Documentação Técnica e 
Jurídica das inscrições recebidas para o Chamamen-
to Público 005/2022:

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

BELOTUR

BH mais limpa
é BH sem doença!
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Poder Executivo

PROPONENTE 
- PESSOA JURÍDICA -

RESULTADO  
ANÁLISE 
JURÍDICA

MOTIVO DA 
INABILITAÇÃO

PONTUAÇÃ0
TÉCNICA

RESULTADO 
ANÁLISE 
TÉCNICA

BLOCO CARICATO CORSÁRIOS 
DO SAMBA

NÃO 
HABILITADO

APRESENTOU ESTATUTO 
INCOMPLETO 

APRESENTOU ATA DE 
ELEIÇÃO EM CÓPIA 

SIMPLES.

11 CLASSIFICADO

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO 
CARICATO ACADEMIA DE SAMBA 

POR ACASO

NÃO 
HABILITADO

APRESENTOU ATA DE 
ELEIÇÃO EM CÓPIA 

SIMPLES.
13 CLASSIFICADO

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO 
CARICATO BACHARÉIS DO SAMBA

NÃO 
HABILITADO

APRESENTOU ATA DE 
ELEIÇÃO EM CÓPIA 

SIMPLES.
18 CLASSIFICADO

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO 
CARICATO ESTIVADORES DO 

HAVAÍ

NÃO 
HABILITADO

APRESENTOU ATA DE 
ELEIÇÃO EM CÓPIA 

SIMPLES.
20 CLASSIFICADO

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO 
CARICATO MULATOS DO SAMBA

NÃO 
HABILITADO

APRESENTOU ATA DE 
ELEIÇÃO EM CÓPIA 

SIMPLES.
17 CLASSIFICADO

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO 
CARICATO OS AFLITOS DO 

ANCHIETA
HABILITADO --- 15 CLASSIFICADO

GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL 
ESPORTIVO BLOCO CARICATO 

UNIDOS DA ZONA NORTE

NÃO 
HABILITADO

APRESENTOU ATA DE 
ELEIÇÃO EM CÓPIA 

SIMPLES.
16 CLASSIFICADO

Nos termos do Item 11 do edital, o proponente poderá apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar desta publicação. Os recursos deverão ser formalizados e entregues pessoalmente na sede da 
BELOTUR - Rua dos Carijós, 166, 1º andar, Centro, Belo Horizonte/ MG – das 09h às 12h e das 14h às 17h, 
dirigidos à Comissão que praticou o ato. 

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Maria Cláudia Leonardo Costa
Diretora de Eventos

*Delegação de Competência – Portaria Belotur 037/2021

PORTARIA SMEL Nº 057/2022
    

Designa servidores para as funções de fiscal de Contrato e fiscal substituto.

A Secretária Municipal de Esporte e Lazer, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso III do 
parágrafo único do art.112 da Lei Orgânica e considerando o disposto no Decreto nº 15.185, de 4 de abril de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados para as funções de fiscal de contrato e fiscal substituto, os servidores 
elencados no Anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Adriana Branco Cerqueira
Secretária Municipal de Esportes e Lazer

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria SMEL nº 057/2022.)

PROCESSO OBJETO SERVIDORES

Processo nº: 
01.015.577/22-

68

Pregão 
Eletrônico: nº 

005/2022.

Aquisição e instalação 
de rede de proteção 
a ser instalada em 

equipamentos esportivos 
da Secretaria Municipal 

de Esportes e Lazer, 
Prefeitura de Belo 

Horizonte, conforme 
ANEXO I do Contrato.

FISCAL TITULAR

Nome Cargo/Função Matrícula

Sílvio Marcos Diniz Ferreira Gerente de engenharia e Supervisão de Projetos 35.298-9

FISCAL SUBSTITUTO

Nome Cargo/Função Matrícula

Heberth Adriani Matos
Gerente de Controle e Manutenção de 

Equipamentos Esportivos
70.596-2

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato de Aquisição e Prestação de Serviços 
Mês/exercício da contratação: junho de 2022;
Processo nº: 01.015.577/22-68;
Pregão Eletrônico n°: 005/2022;
Instrumento Jurídico no SUCC: 01.2022.3000.0014.00.00;
Contratante: Município de Belo Horizonte/ Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
Contratada: Azzure Indústria e Comércio de Cordas e Redes Esportivas Eireli
CNPJ n°: 37.082.727/0001-75;
Objeto: Aquisição e instalação de rede de proteção a ser instalada em equipamentos esportivos da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura de Belo Horizonte, conforme ANEXO I do Contrato;
Prazo de Vigência: de 03/06/2022 até 31/12/2022;
Quantitativo: 2.034 m² (dois mil e trinta e quatro metros quadrados);
Valor Unitário Mensal: não se aplica
Valor Global: R$ 37.629,00 (trinta e sete mil e seiscentos e vinte e nove reais).
Cronograma de Execução: 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço pela Con-
tratada.
Data de assinatura: 03/06/2022.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Adriana Branco Cerqueira
Secretária Municipal de Esportes e Lazer

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

Processo Administrativo nº 01-031.735/22-18

Objeto: Aquisição de Alimento para animais (rações, 
alimentos, específicos, mastigáveis, suplementos, 
forragens e grãos), para atender às necessidades 
da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
(FPMZB), conforme especificações, quantidades e 
frequência de entrega, estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

O pregoeiro da Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica (FPMZB) torna públi-
co que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, com julgamento pelo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para aquisição do objeto supra-
citado, conforme especificações contidas no edital e 
seus anexos, de acordo com o seguinte:

Comprador no sistema eletrônico: Fundação de Par-
ques Municipais e Zoobotânica – FPMZB.
Abertura das propostas: dia 30/06/2022, a partir das 
08:30 horas.
Início da sessão de lances: dia 30/06/2022, às 10:30 
horas.
Horário de referência: Brasília/DF.

O edital poderá ser obtido através dos 
sites www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitu-
ra.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-
-zoobotanica, ou poderá ser adquirida cópia im-
pressa no Gabinete da Presidência da Fundação 
de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), 
na Rua dos Timbiras, número 628, 15º andar, 
bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 
30.140-060, impreterivelmente no horário de 
09:00 às 11:30 horas e de 13:30 às 15:30 horas, 
mediante comprovação do pagamento do Docu-
mento de Recolhimento e Arrecadação Munici-
pal - DRAM, que poderá ser emitido pelo link 
www.fazenda.pbh.gov.br/dram . O custo por pá-
gina é de R$ 0,23 (vinte e três centavos). Mais in-
formações poderão ser obtidas através do e-mail 
licitafpmzb@pbh.gov.br. 

Belo Horizonte, 03 de junho 2022

Milton Batista de Azevedo Júnior
Pregoeiro

ATO FPMZB Nº 003/2022

O Presidente da Fundação de Parques 
Municipais e Zoobotânica, no uso de suas atribui-
ções previstas no Estatuto da Fundação, aprovado 
pelo Decreto nº 16.774, de 20 de novembro de 2017, 
na Lei nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, que estabe-
lece a estrutura orgânica da administração pública do 
Poder Executivo municipal, e no Decreto nº 16.755, 
de 23 de outubro de 2017, resolve ceder a servidora 
PAOLA BRUCIA LIMA BRAGA, Mat. 000677-6, 
para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
– TRE, Cartório da 148ª Zona Eleitoral, da cidade de 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE

Fundação de Parques Municipais
e Zoobotânica

Januária/MG, com ônus para o órgão de origem, a 
partir da  data da publicação até 31/12/2022.

Sérgio Augusto Domingues
Presidente

COMUNICADO

O Presidente do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente comunica a todos os interessados a 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, a realizar-se no 
dia 09/06/2022 - quinta-feira, a partir de 14:00h, no Es-
paço de Educação Ambiental da Biofábrica de Preda-
dores Naturais, localizado à Rua Caraça, nº. 900, Serra, 
BH/MG, com pauta comemorativa em virtude do Dia 
Mundial do Meio Ambiente, será realizada, na oportu-
nidade, debates acerca das demandas ambientais.

Mário de Lacerda Werneck Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Presidente do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente

PORTARIA SMOBI Nº 089/2022

Revoga a cessão de titularidade de con-
tratos SMOBI. 

O Secretário Municipal de Obras e In-
fraestrutura, no exercício de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 

Art. 1º – Revogar a cessão de titularidade 
dos contratos relacionados no Anexo, considerando 
o Decreto nº 17.916 de 29/03/2022: 

Art. 2º – Revoga-se os incisos IX, X e XI 
da Portaria SMOBI Nº 017/2022 e os incisos IX e X 
da Portaria SMOBI nº 103/2021.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor 
na data da sua publicação, com efeitos a partir de 
01/06/2022. 

Belo Horizonte, 01 de junho de 2022

Leandro César Pereira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria SMOBI nº 089/2022.)

Nº. Processo 
licitatório

Nº do 
Contrato

Nº do Processo Fornecedor Objeto

PE - 014/2021 DJ 075/21 01.017.169/21-41 Direção Consultoria 
e Engenharia Ltda

Contratação de prestação de serviços 
comuns de engenharia para apoio técnico 

na supervisão e controle de obras e serviços 
de manutenção, com o fornecimento de 

materiais, insumos e mão de obra, conforme 
especificações.

PE -036/2021 DJ 025/22 01.073.167/21-32
Nova Geração 
Pavimentação 

Asfáltica

Contratação de prestação de serviços 
comuns de engenharia para restauração de 

pavimento da Av. Presidente Carlos Luz, com 
o fornecimento de materiais, peças, insumos e 

mão de obras, conforme especificações.

PE 020/2021

DJ 077/21 01.049.002/21-86
Sabril 

Pavimentação e 
Urbanização Ltda

Serviços de restauração, recuperação e 
melhoramento de pavimentos em diversos 

logradouros no município de Belo 
Horizonte, com o fornecimento de materiais, 

peças, insumos e mão de obra, conforme 
especificações.

DJ 088/21 01.059.590/21-00 LM Construções e 
Pavimentações

DJ 084/21 01.057.303/21-38 UNICAPA

DJ 089/21 01.060.543/21-10 Santo Pio Serviços

DJ 082/21 01.053.793/21-67 EMBRAURB 
Empresa Brasil

DJ 078/21 01.049.005/21-74
Construtora 

de Dragagem 
Paraopeba Ltda

DJ 093/21 01.063.151/21-76 EMCOMBRAS

DJ 121/21 01.071.366/21-98 CADROS 
Engenharia

DJ 097/21 01.065.776/21-45
LOCPAV - Locação 

e Pavimentação 
Ltda

RDC 002/2019 DJ 039/19 01.013.382/19-32 VILASA 
Construtora

Execução dos serviços de manutenção 
de pavimentos rígidos e semirrígidos em 

diversos logradouros no Município de Belo 
Horizonte, com o fornecimento de materiais, 

peças, insumos e mão de obra, conforme 
especificações.

RETIFICAÇÃO DA FÓRMULA DE REAJUSTE CONTIDA NA MINUTA DO CONTRATO
LICITAÇÃO SMOBI 023-2022 RDC

PROCESSO: 01-018.294/22-50
OBJETO: Execução das obras de otimização do sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha 1ª Etapa - 
Praça das Águas, compreendendo a implantação de estrutura hidráulica na confluência do Ribeirão Pampulha e 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMAM

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER
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Poder Executivo

Córrego Cachoeirinha, adequação da geometria viária do entorno e o remanejamento do interceptor de esgotos 
na área do empreendimento, conforme as especificações contidas no Anexo I – Projeto Básico da Licitação e 
demais documentos que integram o Edital de Licitação.

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, 
nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 008/22, no uso de suas atribuições, comunica aos inte-
ressados na licitação em epígrafe, que fica retificada a fórmula de reajuste contida na CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS da minuta do Contrato. A fórmula de reajuste passa a ser a 
seguinte:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data de referência da(s) Planilha(s) 
de Orçamento (Apêndice I do Anexo I do Edital de Licitação SMOBI 023/2022-RDC), de acordo com o dis-
posto no §1º, do art. 2º, combinado com o § 1º, do art. 3º, ambos da Lei n.º 10.192/2001, devendo os reajustes 
seguintes obedecer à mesma periodicidade anual, tendo como referência sempre o mesmo mês-base, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula:

onde:
R é o valor do reajustamento;
P0 é o preço inicial dos serviços a serem reajustados;
Ii é o índice de preço referente ao mês do reajuste; e
I0 é o índice de preço referente ao mês de elaboração da(s) Planilha(s) de Orçamento (outubro/2021).
O índice de preço será calculado pelos índices de preços das atividades preponderantes publicados pela revista 
Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, na seguinte proporção:

onde:

C16 - Coluna 16 – Máquinas, Equipamentos e Serviços (160965)
C35 - Coluna 35 – Edificações (159428)
C36 - Coluna 36 – Obras de Artes Especiais (157964)
C37 - Coluna 37 – Pavimentação (157972)
C38 - Coluna 38 – Terraplenagem (157956)
C39 - Coluna 39 – Consultoria (157980)
C39A - Coluna 39A – Drenagem (1002385).

Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Fernanda de Campos Clemente
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP 08/2022

REAGENDAMENTO DA SESSÃO DE LANCES
PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 041/2021

Processo nº 04-001.100/21-49
O Pregoeiro da  Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI torna público o REAGEN-

DAMENTO da sessão de lances do procedimento licitatório, relativa aos lotes 1 e 2,  do Pregão Eletrônico 
041/2021, na forma Eletrônica, do Tipo Menor Preço, aferido PELO VALOR GLOBAL DO LOTE, regime de 
execução: empreitada por preço unitário, para Registro de Preços para aquisição de material de ajuda humani-
tária (colchão) destinados a atender a demanda do município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos deste edital. 

O reagendamento da sessão se fez necessário considerando que houve um erro operacional no Por-
tal de Compras “Licitações CAIXA”, no decorrer da sessão de lances, no qual foram excluídos, indevidamente, 
lances no decorrer do certame. 

Reabertura da sessão pública de lances: 

Lote 01 (COTA PRINCIPAL) – dia 23/06/2022, às 10:00;
Lote 02 (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06) - dia 23/06/2022 às 
10:00;

A sessão de lances será restrita a participação dos licitantes que enviaram proposta comercial e 
documentação de habilitação até as 8:30min do dia 24/05/2022, permanecendo inalteradas as regras previstas 
no Edital disponível nos sites: www.licitacoes.caixa.gov.br e www.pbh.gov.br.  

O pregão eletrônico será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. A disputa inicial-
mente se dará por 10 minutos, período em que os licitantes deverão fazer lances competitivos. Não havendo 
novos lances, o sistema encerrará a disputa, podendo o pregoeiro reiniciar a etapa de início de lances. Se houver 
lances nos últimos dois minutos, o sistema prorrogará automaticamente por mais dois minutos. Para participar 
da sessão pública de lances, os licitantes credenciados que ofertaram propostas deverão acessar o Portal de 
Compras “Licitações CAIXA”, no dia e horário da sessão.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Leonardo Machado Neves
Pregoeiro – SMOBI

(Portaria SMOBI 048/2022 de 04/04/2022) 

EDITAL SMOBI/SUDECAP 001/2022

Resultado Definitivo da Primeira Etapa (prova objetiva)

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP divulga o gabarito e o resultado 
definitivos da prova objetiva do 1º Processo Seletivo para contratação de estagiários de pós-graduação em 
Direito, regido pelo Edital SMOBI/SUDECAP 001/2022.

A análise dos recursos, o gabarito definitivo e o resultado definitivo constam, respectivamente, do 
anexo I, II e III deste documento. 

Na forma do Item 4.10.1 do Edital, apenas serão convocados para a prova discursiva os 60 candi-
datos mais bem classificados na prova objetiva, inclusive os empatados na última colocação. Por esse critério, 
considerando o gabarito definitivo, a nota de corte foi de 10 pontos, conforme item 4.9.3 do Edital. Eventuais 
critérios de desempate serão aplicados apenas no resultado final. 

As regras sobre a realização da segunda etapa constam do Edital e devem ser revisadas pelos can-
didatos convocados. 

Ficam CONVOCADOS para a segunda etapa (prova discursiva), a se realizar às 14h do dia 
10.06.2022, os seguintes candidatos:

BÁRBARA REZENDE SILVEIRA BAIA ALVES
CAROLINE SILVA DE ARAÚJO
CLAUDIA MARCIA MOREIRA
CORINA CAVALCANTI DE SALES
CRISTIANE LIMA GONÇALVES PRATES
DANIEL SIMÕES RIBEIRO
DEISE CASTILHO DE SOUSA

"I = 0,19xC16 + 0,03xC35 + 0,48xC36 + 0,13xC37 + 0,08xC38 + 0,03xC39 + 0,06xC39A," 

DOUGLAS CRUZ DE MATOS
ELIS REGINA FERREIRA DE ANDRADE
EMÍLIO GABRIEL BARBOSA MENDONÇA
ÉRICA JAQUELINE DORNELAS CONCOLATO
ESDRAS EMANUEL GAMA VIANA
FELIPE DA CRUZ DELBONI
FERNANDA DA SILVA
FRANCINE LELINA ROSA DE FRANÇA
GLÁUCIA ELANIA BARBOSA BATISTA FER-
REIRA
GRAZIELLE REZENDE COSSENZO
ISABELA CRISTINA SOUSA MARZANO
ISABELLA RAMOS MARINHO DA CRUZ
LARYSSA TEIXEIRA MARQUES DE OLIVEIRA
LETICIA ATHAYDE SANTOS DE CARVALHO
LUDMILA DOS SANTOS PELLEGRINI
LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUAL-
BERTO
LUIZ FELIPE LISBOA QUIRINO
LUIZA ROBERTA MACIEL FALEIRO
MARCELA CRISTINA SANTOS DA COSTA
MARIANA DE FÁTIMA DINIZ PEREIRA
MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES
NATHÁLIA GOMES NAVARRA
PATRÍCIA DE OLIVEIRA
PAULINE DE ASSIS LOPES
RAFAELA SANTOS CARDOSO
RAYSSA DE ASSIS OLIVEIRA
ROBERTA DA SILVA ARANTES
SANDY LARRANHAGA DE NORONHA
THALITA SILVEIRA CAMPOS
VIRGILIO AUGUSTO
WALDIK SILVÉRIO OLIVEIRA COSTA

Belo Horizonte, 06 de junho de 2022

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel
Diretor Jurídico da SUDECAP

Presidente da Comissão

ANEXO 1 – RESULTADO DOS RECURSOS

Nega-se provimento ao seguinte recurso:

- GLADSON EDUARDO GONÇALVES DE SOU-
ZA – Questão 10; 

Destarte, a Comissão concluiu pela inexistência de 
ilegalidade no gabarito provisório. A fundamentação 
completa do indeferimento pode ser conferida pelo 
recorrente na mesma ferramenta da interposição. 

ANEXO 2 – GABARITO DEFINITIVO
PROVA OBJETIVA – Aplicada em 01.06.2022

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 01 
Assinale a alternativa CORRETA sobre as prerroga-
tivas da Advocacia Pública no tocante às suas inti-
mações, de acordo com o estabelecido no Código de 
Processo Civil: 

a) Sob pena de nulidade, é indispensável que da 
publicação constem os nomes das partes e de seus 
respectivos advogados, com o número de inscri-
ção na Ordem dos Advogados do Brasil, não po-
dendo a grafia dos nomes das partes e dos advo-
gados conter abreviaturas. 
b) Constando dos autos pedido expresso para 
que as comunicações dos atos processuais se-
jam feitas em nome dos Advogados Públicos 
indicados, o seu desatendimento não implicará 
nulidade, salvo se demonstrado prejuízo à Fa-
zenda Pública. 
c) A retirada dos autos do cartório ou da secretaria 
em carga pela Advocacia Pública implicará intima-
ção de qualquer decisão contida no processo retira-
do, salvo se pendente de publicação.
d) É facultado somente aos Advogados Públi-
cos promover a intimação do advogado da outra 
parte por meio do correio, juntando aos autos 
cópia do ofício de intimação e do aviso de re-
cebimento.
*GABARITO: A

Questão 02 
Assinale a alternativa que reflete CORRETAMEN-
TE o entendimento dos Tribunais Superiores e o 
disposto no Código de Processo Civil acerca dos 
honorários advocatícios sucumbências em face da 
Fazenda Pública: 

a) Na ação de mandado de segurança não se admite 
condenação em honorários advocatícios, mas even-
tual recurso interposto contra a sentença proferida 
nesta ação poderá gerar a condenação ao pagamento 
desta verba sucumbêncial. 
b) Os honorários sucumbências, quando omitidos 
em decisão transitada em julgado, não podem ser 
cobrados em execução ou em ação própria.
c) Não serão devidos honorários advocatícios pela 
Fazenda Pública nas execuções individuais de sen-
tença proferida em ações coletivas, desde que não 
embargadas. 
d) Não serão devidos honorários no cumprimento 
de sentença contra a Fazenda Pública que ense-
je expedição de precatório, desde que não tenha 
sido impugnado. 
*GABARITO: D

Questão 03 
Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
atuação da Fazenda Pública em juízo, nos termos 
do Código de Processo Civil e do entendimento dos 
Tribunais Superiores:

a) As perícias requeridas pela Fazenda Pública de-
verão ser realizadas por entidade pública ou ter seus 
valores pagos ao final pelo vencido. 
b) A participação da Fazenda Pública no processo 
não configura, por si só, hipótese de intervenção do 
Ministério Público, mas ele deve intervir, obrigato-
riamente, em todas as ações de desapropriação.
c) É cabível ação monitória contra a Fazenda Pú-
blica, com base em prova escrita sem eficácia de 
título executivo. 
d)  O prazo para a Fazenda Pública impugnar o 
cumprimento de sentença é contado em dobro, nos 
termos do que dispõe o Código de Processo Civil. 
*GABARITO: C

Questão 04
Assinale a alternativa CORRETA acerca da modifi-
cação de competência, de acordo com o Código de 
Processo Civil:

a) Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quan-
do lhes for comum as partes ou a causa de pedir. Os 
processos de ações conexas sempre serão reunidos 
para decisão conjunta. 
b)  Serão reunidos para julgamento conjunto os 
processos que possam gerar risco de prolação de 
decisões conflitantes ou contraditórias caso deci-
didos separadamente, mesmo sem conexão entre 
eles.
c) Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações 
quando houver identidade quanto às partes e o pedi-
do, mas a causa de pedir de uma, por ser mais ampla, 
abrange a das demais.
d) A reunião das ações propostas em separado far-
-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simul-
taneamente. A citação válida torna prevento o juízo, 
induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui 
em mora o devedor e interrompe a prescrição.
*GABARITO: B

Questão 05
No tocante às Normas Fundamentais do Processo 
Civil e da Contestação, de acordo com o disposto no 
Código de Processo Civil, estão CORRETAS todas 
as alternativas, EXCETO: 

a) Salvo as exceções previstas em lei, não se profe-
rirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 
previamente ouvida.
b) É assegurada às partes paridade de tratamento em 
relação ao exercício de direitos e faculdades proces-
suais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e 
à aplicação de sanções processuais, competindo ao 
juiz zelar pelo efetivo contraditório.
c) Estão excluídas da ordem cronológica de conclu-
são para proferir sentença ou acórdão o julgamento 
de embargos de declaração e as sentenças proferidas 
em audiência, homologatórias de acordo ou de im-
procedência liminar do pedido. 
d) O ônus da impugnação especificada dos fatos 
não se aplica ao advogado público, ao advogado 
dativo e ao curador especial.
*GABARITO: D

Questão 06 
Assinale a alternativa CORRETA sobre os meios de 
impugnação das decisões judiciais e a concessão de 
tutela de urgência contra a Fazenda Pública:

a) Quando o resultado do agravo de instrumento for 
não unânime, o julgamento terá prosseguimento em 
sessão a ser designada com a presença de outros jul-
gadores, que serão convocados nos termos previa-
mente definidos no regimento interno, em número 
suficiente para garantir a possibilidade de inversão 
do resultado inicial, assegurado às partes e a even-
tuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas 
razões perante os novos julgadores. 
b) Não se afigura cabível contra a Fazenda Pú-
blica medida liminar que esgote, no todo ou em 
qualquer parte, o objeto da ação.
c) Se os embargos de declaração forem rejeitados ou 
não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o 
recurso interposto pela Fazenda Pública antes da pu-
blicação do julgamento dos embargos de declaração 
será processado e julgado desde que haja ratificação.
d) Da sentença que fixar o preço da indenização, em 
ação de desapropriação, caberá apelação com efeito 
simplesmente devolutivo, quando interposta pelo 
expropriado ou pelo expropriante.
*GABARITO: B

DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 07
Pedro César tomou conhecimento que a praça públi-
ca próxima à sua residência será fechada por interes-
ses escusos, posto que no terreno, cuja propriedade 
foi transferida ilegalmente para um particular, será 
erguido um complexo de edifícios que beneficiará o 
Secretário Municipal com um apartamento. Segundo 
a Constituição Federal, visando anular o ato lesivo 
que teve notícia, Cassio poderá propor:
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Poder Executivo

a) Ação Civil Pública, a ser proposta no foro do lo-
cal onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência 
funcional para processar e julgar a causa.
b) Mandado de Segurança, a ser proposto no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo 
interessado, do ato impugnado.
c) Habeas Data, cuja propositura é gratuita. 
d) Ação Popular, com isenção de custas e do ônus 
da sucumbência, salvo comprovada má-fé.
*GABARITO: D

Questão 08
Considere a seguinte situação hipotética: edital de 
licitação, na modalidade concorrência, é publicado 
pelo Município, contendo cláusulas que violam nor-
mas constitucionais, criando diferenças prejudiciais 
a certas classes de licitantes, como micro e peque-
nas empresas. Em termos de controle concentrado 
de constitucionalidade, considerando que os demais 
requisitos cabíveis foram preenchidos, é correto afir-
mar que a ação cabível, no caso em tela, será a:

a) Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental. 
b) Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
c) Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
d) Reclamação Constitucional.
*GABARITO: A

Questão 09
Acerca do Poder Constituinte, assinale a alternativa 
correta:

a) A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta subscrita pela maioria dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do 
Presidente da República; e de mais da metade das 
Assembleias Legislativas das unidades da Federa-
ção, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros.
b) A proposta será discutida e votada em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, consideran-
do-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros e, caso aprova-
da, seguirá para sanção. 
c) A matéria constante de proposta de emenda rejei-
tada ou havida por prejudicada não pode ser objeto 
de nova proposta na mesma sessão legislativa, salvo 
mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
d) A Constituição não poderá ser emendada na vi-
gência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio.
*GABARITO: D

Questão 010
Clara, na defesa de seus direitos, procura uma re-
partição pública e solicita uma certidão sobre dados 
pessoais, a qual lhe foi negada sem qualquer funda-
mento, embora fizesse jus à sua obtenção. Em segui-
da, Jorge procurou a referida repartição, buscando, 
por outro lado, acesso a informações de interesse 
coletivo, geral, também não obtendo êxito em seu 
pleito. Com por base no exposto, e valendo-se das 
disposições acerca dos remédios constitucionais, as-
sinale a alternativa correta. 

a) Clara poderá se valer do mandado de segurança 
para obter a certidão de seu interesse, a qual depende 
de capacidade postulatória para sua propositura.
b) Jorge poderá impetrar habeas data para acessar as 
informações que buscava na mencionada repartição.
c) Clara poderá se valer do habeas data para ob-
ter a certidão com os dados relativos à sua pessoa, 
sendo a ação gratuita.
d) Tanto Clara quanto Jorge poderão se valer do ha-
beas data para obter os respectivos pleitos, indepen-
dentemente da constituição de advogado.
*GABARITO: C

Questão 11
Acerca do controle de constitucionalidade no direito 
brasileiro, assinale a alternativa correta:

a) Na ADI, ADC e ADPF, a causa de pedir é aber-
ta, razão pela qual não se lhes aplica o princípio 
da adstrição.
b) A legitimidade do Governador e das Assembleias 
Legislativas dos Estados, para a propositura das 
ações do controle de constitucionalidade é universal. 
c) As sessões de julgamento das ações do controle de 
constitucionalidade serão instaladas mediante a pre-
sença da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e a decisão de declaração de inconstitucio-
nalidade deverá ser tomada pela maioria relativa dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
d) Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, e tendo em vista razões de segurança ju-
rídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declara-
ção ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de 
seu trânsito em julgado ou de outro momento que 
venha a ser fixado.
*GABARITO: A

Questão 12
No que concerne ao Município e sua disciplina nor-
mativa pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, assinale a alternativa correta:

a) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada 
em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por três quintos dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos na Constituição da Repúbli-
ca e na Constituição do respectivo Estado. 
b) A iniciativa popular de projetos de lei de interes-
se específico do Município, da cidade ou de bairros, 
poderá ser realizada através de manifestação de, pelo 
menos, um por cento do eleitorado municipal.
c) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente 
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente pres-
tar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria 
absoluta dos membros da Câmara Municipal.
d) As contas dos Municípios ficarão, durante ses-
senta dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, o qual po-
derá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei.
*GABARITO: D

DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 13
Acerca dos institutos da intervenção do Estado na 
propriedade, analise as assertivas e julgue os itens:

I) Utilização transitória e cogente de bens ou servi-
ços, diante de perigo público iminente, indenizável a 
posteriori, a fim de atender o princípio da continui-
dade do serviço público é uma forma de intervenção 
do Estado na propriedade conhecida como reversão 
de bens.
II) Com vistas a construir uma nova praça pública, 
com ginásio esportivo e instalações para o lazer de 
crianças, o Município “X” desapropria diversos 
imóveis comerciais. Jackson, empresário que teve a 
maior parte do seu empreendimento comercial de-
sapropriado, exige que o Poder Público o indenize 
também pelo restante do terreno, que não foi incluí-
do na desapropriação. Jackson argumenta que a pe-
quena área restante é inócua, após a expropriação da 
maior parte da área comercial. A respeito da situação 
descrita, é correto afirmar que Jackson poderá pleite-
ar direito à extensão da desapropriação. 
III) A instituição de direito real de natureza pública 
que estabelece para o proprietário a obrigação de su-
portar um ônus parcial sobre imóvel em favor de um 
serviço público ou obra pública a ser executada no 
imóvel, é denominada ocupação temporária.
IV) O Município de Cruz das Almas, tendo desa-
propriado um imóvel para a instalação da sede da 
prefeitura e, necessitando realizar obras de reparo no 
prédio, instala em terreno vizinho, não edificado, de 
propriedade de Mário, o canteiro de obra necessário 
a realização dos reparos. Considerando apenas os fa-
tos descritos acima a figura de intervenção utilizada 
pelo Município é a servidão administrativa. 
V) O tombamento é uma forma de intervenção na 
propriedade pela qual o Poder Público procura pro-
teger o patrimônio cultural brasileiro. Em relação 
aos efeitos do tombamento, é possível afirmar que: o 
tombamento impede o proprietário de gravar o bem 
livremente através de penhor, anticrese ou hipoteca.
VI) O Município de Cruzeiro foi assolado por chu-
vas que provocaram o desabamento de várias encos-
tas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis, 
os quais ameaçam ruir, especialmente se não hou-
ver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. 
Diante do iminente perigo público a residências e à 
vida de pessoas, o Poder Público deve, prontamen-
te, utilizar maquinário, que não consta de seu patri-
mônio, para realizar as medidas de contenção per-
tinentes. A adequada modalidade de intervenção na 
propriedade privada para a utilização do maquinário 
necessário é a requisição administrativa.

A) As assertivas III e IV estão corretas.
B) As assertivas III e V estão corretas.
C) As assertivas I e II estão corretas.
D) As assertivas II e VI estão corretas.

*GABARITO: D 

Questão 14
Sobre os institutos da intervenção do Estado na pro-
priedade, assinale a opção correta:

A) Direito de preferência do ex-proprietário de 
rever o bem expropriado que não foi utilizado 

ou o foi em finalidade não pública, configurando 
o desvio de finalidade, a chamada tredestinação 
ilícita. Garante ao particular o direito de exigir 
o imóvel expropriado de volta, e só se caracte-
riza quando o Estado não der a destinação de-
terminada no ato expropriatório, e também não 
atender a outra finalidade pública. Nesse caso, 
pode o particular pedir o imóvel de volta, sal-
vo se já tiver sido incorporado ao patrimônio 
público. Essa assertiva refere-se ao instituto da 
retrocessão.
B) O decreto expropriatório no caso de desapropria-
ção por necessidade pública caduca em dois anos, 
contados da declaração da desapropriação.
C) O Supremo Tribunal Federal possui entendi-
mento no sentido de que o princípio da hierarquia 
verticalizada impede que os Estados-membros e os 
Municípios tombem bens de propriedade da União.
D) Os institutos da intervenção do Estado na pro-
priedade têm como único fundamento o descumpri-
mento da função social da propriedade.
*GABARITO: A

Questão 15
O mundo e também o Brasil tem enfrentando perío-
do de grande desequilíbrio financeiro, o que tem se 
refletido nos contratos celebrados pela Administra-
ção. Acerca das hipóteses de reequilíbrio econômi-
co-financeiro dos contratos administrativos, assinale 
a alternativa correta:

A) A nova lei de licitações (Lei nº 14.133, de 2021) 
prevê o reajuste como instrumento para reequilibrar 
o contrato diante da ocorrência de álea extraordiná-
ria, decorrente da teoria da imprevisão, fato do prín-
cipe ou fato da Administração. 
B) A figura da repactuação, inicialmente criada 
pela jurisprudência dos Tribunais de Contas, foi 
incorporada ao texto da Lei nº 14.133, de 2021 e 
se apresenta como modalidade de reajuste volta-
da à adequação dos preços de contratos com pre-
dominância de mão-de-obra. 
C) A ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsí-
veis, mas de consequências incalculáveis dá margem 
à concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, o 
qual se dará mediante autorização unilateral da Ad-
ministração. 
D) A Lei nº 14.133, de 2021 limita a solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da te-
oria da imprevisão (álea econômica extraordinária 
e extracontratual) ao período mínimo de 12 meses 
após a assinatura do contrato. 
*GABARITO: B. 

Questão 16
João é agente público da Empresa Pública “FORÇA 
E LUZ”, pertencente ao Estado “Tapajós”, e ocupa 
o cargo de Engenheiro Mecânico. Com base nestas 
informações e no regime jurídico aplicável a João, 
assinale a alternativa que melhor se adapta ao regime 
jurídico dos agentes públicos das empresas estatais. 

A) Supondo que João foi aprovado no concurso de 
outra empresa pública, denominada “Grande Tapa-
jós”, para o cargo de assistente administrativo, ha-
vendo compatibilidade de horários ele poderá acu-
mular os dois cargos. 
B) Caso João tenham divergências com a empresa 
quanto à regularidade de seus pagamentos, ele pode-
rá propor ação na Vara da Fazenda Pública Estadual, 
por se tratar de empresa pública estadual. 
C) Por se tratar de empresa pública estadual, o 
salário de João poderá superar o teto remunera-
tório, tendo como única condição o fato de que a 
empresa “FORÇA E LUZ” não receba verbas do 
Estado para pagamento de pessoal e custeio. 
D) João, por ser agente público aprovado em con-
curso, possui estabilidade funcional e somente po-
derá ser demitido mediante processo administrativo 
disciplinar em que lhe seja garantida ampla defesa e 
contraditório ou mediante processo judicial.
*GABARITO: C

Questão 17
Mário é agente público da Agência de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Em sua rotina de fiscalização, 
compareceu à empresa “Hungry and Food Ltda.” e 
verificou graves irregularidades no processo de fa-
bricação dos alimentos, as quais colocavam em risco 
a saúde dos consumidores. Dentre as atitudes abai-

xo, qual delas seria a mais adequada a ser tomada 
por Mário. 

A) Expedir autuação por meio de multa pecuniária à 
empresa, datada do dia ocorrência, e aguardar deci-
são judicial para a suspensão das atividades da em-
presa, já que neste caso o poder de polícia adminis-
trativa não possui o requisito da autoexecutoriedade. 
B) Notificar a empresa das irregularidades consta-
tadas, da possibilidade de aplicação de multa e sus-
pensão das atividades da empresa, concedendo-lhe 
prazo para ampla defesa e contraditório e/ou sanea-
mento das irregularidades, já que o Poder de Polícia 
Administrativa, neste caso, não possui o requisito da 
autoexecutoriedade. 
C) Determinar a imediata suspensão das ativida-
des da empresa, utilizando-se, se necessário, de 
força policial, até que sobrevenha demonstração 
do saneamento das irregularidades constatadas, 
a ser apurado em nova fiscalização. Quanto à 
multa, a empresa deverá ser notificada da possi-
bilidade de sua aplicação, com a garantia da am-
pla defesa e contraditório. 
D) Comunicar ao chefe para que, por meio da Ad-
vocacia Pública se promova a ação adequada para 
suspensão das atividades da empresa, haja vista a 
ausência de autoexecutoriedade para o caso. Quanto 
à multa, deverá notificar a empresa da possibilidade 
de sua aplicação, garantido-se-lhe o direito à ampla 
defesa e ao contraditório.
*GABARITO: C

Questão 18
Existem várias hipóteses em que a Administração 
Pública realiza intervenção na propriedade particular 
e no domínio econômico. Destacamos, abaixo, três 
hipóteses. Analise a validade de cada uma, como 
certas ou erradas:
I – O município pode desapropriar um imóvel por 
interesse social, mediante justa indenização prévia, 
em dinheiro.
II – Os bens públicos não são factíveis de desapro-
priação.
III – Uma empresa pública declara um bem imóvel 
como de utilidade pública e inicia os procedimentos 
para sua desapropriação. Os proprietários não acei-
tam o negócio jurídico e apresentam oposição, em 
razão da incompetência da empresa em declarar a 
utilidade pública, o que está correto.
Após analisa-las, assinale a ÚNICA alternativa correta:

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
*GABARITO: C

Questão 19
Com relação à responsabilidade civil na atuação es-
tatal, considere as seguintes afirmações: 

I – Em ação de responsabilidade por dano causado 
a particular, o ente público réu pode buscar a res-
ponsabilização do agente público autor do dano, por 
meio da nomeação à autoria. 
II – O regime de responsabilidade objetivo da pessoa 
jurídica prestadora de serviços públicos pelos danos 
que causar em razão de sua atividade se aplica tanto 
em favor de usuários do serviço prestado quanto em 
favor de terceiros não usuários. 
III – A absolvição do agente público causado de 
dano a particular, na esfera penal, nem sempre im-
pede sua responsabilização perante a Administração, 
em ação regressiva. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II
B) II e III
C) I e III
D) II
*GABARITO: B

Questão 20
A respeito do novo regramento das licitações pre-
visto na Lei nº 14.133, de 2021, julgue as assertivas 
abaixo: 

I – A modalidade de licitação Concorrência e Pregão 
adotam, como regra, a forma eletrônica, sendo que 
é procedimento comum a elas a apresentação inicial 
das propostas (com ou sem lances) e, ao final, anali-
sa-se a documentação de habilitação da empresa que 
esteja em primeiro lugar. 
II – A contratação de obras e serviços de engenharia 
tem, como regra, a forma de julgamento de técnica 
e preço. 
III – Tanto na contratação integrada quanto na semi-
-integrada a Administração não possui o Projeto Bá-
sico, devendo ser a empresa vencedora da licitação 
responsável por elaborá-lo, juntamente com o pro-
jeto executivo. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I 
B) I e II
C) II e III
D) I e III
*GABARITO: A

Disque Idoso
3277-4646
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ANEXO 3 – RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA

# NOME TOTAL
Q. 1 
/1

Q. 2 
/1

Q. 3 
/1

Q. 4 
/1

Q. 5 
/1

Q. 6 
/1

Q. 7 
/1

Q. 8 
/1

Q. 9 
/1

Q. 10 
/1

Q. 11 
/1

Q. 12 
/1

Q. 13 
/1

Q. 14 
/1

Q. 15 
/1

Q. 16 
/1

Q. 17 
/1

Q. 18 
/1

Q. 19 
/1

Q. 20 
/1

1 LUDMILA DOS SANTOS PELLEGRINI 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

2 VIRGILIO AUGUSTO 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

3 WALDIK SILVÉRIO OLIVEIRA COSTA 17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

4 FRANCINE LELINA ROSA DE FRANÇA 17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

5 GRAZIELLE REZENDE COSSENZO 17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

6 NATHÁLIA GOMES NAVARRA 16 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

7 LETICIA ATHAYDE SANTOS DE CARVALHO 15 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

8 DANIEL SIMÕES RIBEIRO 14 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

9 LARYSSA TEIXEIRA MARQUES DE OLIVEIRA 14 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

10 MARIANA DE FÁTIMA DINIZ PEREIRA 14 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

11 RAFAELA SANTOS CARDOSO 14 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 -

12
GLÁUCIA ELANIA BARBOSA BATISTA 

FERREIRA
14 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

13 ROBERTA DA SILVA ARANTES 14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0

14 ISABELLA RAMOS MARINHO DA CRUZ 14 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 -

15 ELIS REGINA FERREIRA DE ANDRADE 13 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

16 SANDY LARRANHAGA DE NORONHA 13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 - 0 1 1 0 0

17 EMÍLIO GABRIEL BARBOSA MENDONÇA 13 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

18 FERNANDA DA SILVA 13 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1

19 ÉRICA JAQUELINE DORNELAS CONCOLATO 12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 0 0 0 1 0

20 BÁRBARA REZENDE SILVEIRA BAIA ALVES 12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

21 CAROLINE SILVA DE ARAÚJO 12 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0

22 ESDRAS EMANUEL GAMA VIANA 12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

23 MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES 12 1 - 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

24 LUIZ FELIPE LISBOA QUIRINO 12 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0

25 MARCELA CRISTINA SANTOS DA COSTA 12 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0

26 ISABELA CRISTINA SOUSA MARZANO 12 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1 0 0 0 1 1 0

27 CORINA CAVALCANTI DE SALES 12 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

28 RAYSSA DE ASSIS OLIVEIRA 11 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

29 DEISE CASTILHO DE SOUSA 11 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0

30 LUDMILLA CRISTINA CORDOVIL GUALBERTO 11 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0

31 FELIPE DA CRUZ DELBONI 11 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0

32 CRISTIANE LIMA GONÇALVES PRATES 11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0

33 THALITA SILVEIRA CAMPOS 11 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

34 PAULINE DE ASSIS LOPES 10 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0

35 DOUGLAS CRUZ DE MATOS 10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

36 LUIZA ROBERTA MACIEL FALEIRO 10 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0

37 PATRÍCIA DE OLIVEIRA 10 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0

38 CLAUDIA MARCIA MOREIRA 10 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

39 DILMARA DIAS GOMES 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 - 1 0 0 1 1 1 0

40 SAMUEL PEREIRA DE FARIAS 9 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

41 GLADSON EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA 9 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0

42 DANIEL DIAS FORTES 9 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

43 BÁRBARA KEREN RIBEIRO 9 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

44 SIMONE LÍGIA PATRÍCIO GONÇALVES 9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

45 RENATO SILVA RIBEIRO 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0

46 GUSTAVO GONDIM PEREIRA 9 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0

47 ROGÉRIO DE FREITAS MAGELA 8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

48 TECIANE DO PARTO COSTA 8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

49 LETÍCIA ESTEVAM DE OLIVEIRA 8 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

50 NÚBIA KATHERYNE SOARES DA SILVA 8 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

51 DESIRÉE ALVES BESSA SILVA 8 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

52 IVNE TEIXEIRA 7 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

53 GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA 7 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

54 KAREN FERNANDA SOARES DOS SANTOS 7 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

55
CRISTIANO ALVES DOS SANTOS NEVES 

MARTINS
6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

56 CLAUDIA FABRICIANA SERVULO DE SOUZA 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

57 ADRIELLE BICALHO LACERDA 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

58 ALETHEIA DIANA DE CARVALHO LOBO SILVA 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

BH mais limpa
é BH sem doença!
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PORTARIA URBEL Nº 32/2022

Designa servidores para função de fiscal de contratação e seu substituto.

O Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, no exercí-
cio da atribuição que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica, e considerando 
o disposto no Decreto nº 15.185, de 4 de abril de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados, para a função operacional de fiscal de contratação e respectivo 
substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 01 de junho de 2022

Claudius Vinicius Leite Pereira
Diretor-Presidente

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria URBEL nº 32/2022.)

PROCESSO OBJETO SERVIDORES

Processo: 01-008.577/22-48

Empresa contratada: Evolution 
– Equipamentos de Proteção 

Individual EIRELI

Nota de Empenho: 000168

Licitação Dispensa – Lei 
13303/2016 Art. 29, Inc. II

Aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual – 

EPIEPI, composto por botinas 
e produtos

de segurança: protetores 
solares e repelentes.

FISCAL TITULAR

Nome Cargo/Função Matrícula

Solange das 
Graças Pinheiro

Técnica em Segurança 
do Trabalho

000573-7

FISCAL SUBSTITUTO

Nome Cargo/Função Matrícula

Lúcio Geraldo 
da Silva

Supervisor de Gestão de 
Pessoal

000255-3

PORTARIA URBEL Nº 33/2022

Designa servidores para as funções de gestor e fiscal de contrato.

O Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, no exercí-
cio da atribuição que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica e considerando 
o disposto no Decreto nº 15.185 de 4 de abril de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados, a partir de 18 de abril de 2022, para as funções de gestor, fiscal de 
contrato e respectivo substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 01 de junho de 2022

Claudius Vinicius Leite Pereira
Diretor-Presidente

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria URBEL Nº 33/2022)

PROCESSO OBJETO SERVIDORES

Processo nº
01-071.711/21-84

Licitação URBEL/
SMOBI CC 011/2021

Contrato: UB 
016/2022

Instrumento Jurídico 
01.2022.2700.0039

Execução, pela Contratada, sob regime 
de empreitada, a preços unitários, por 

medição, da elaboração de estudos 
técnicos ambientais, anteprojetos, 

projetos básicos e projetos executivos 
de infraestrutura urbana e edificações 
para região situada no Bairro Granja 
Werneck, próxima aos assentamentos 

Novo Lajedo e Tupi Lajedo, no 
entorno do Córrego Lajinha / 

Quilombo Mangueiras, Município de 
Belo Horizonte.

GESTOR

Nome Cargo/Função Matrícula

Cláudius Vinicius Leite Pereira Diretor-Presidente 090149-0

FISCAL TITULAR

Nome Cargo/Função Matrícula

Elizabeth Gomes Oliveira Analista Técnico ur000895-9

FISCAL SUBSTITUTO

Nome Cargo/Função Matrícula

Alessandro Sperandio de Sá Supervisor de Projetos 000384-3

PORTARIA URBEL Nº 034/2022

Designa servidores para as funções de gestor e fiscal de contrato.

O Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, no exercí-
cio da atribuição que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica e considerando 
o disposto no Decreto nº 15.185 de 4 de abril de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados, a partir de 21 de março de 2022, para as funções de gestor, fiscal de 
contrato e respectivo substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Claudius Vinicius Leite Pereira
Diretor-Presidente

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria URBEL Nº 034/2022)

PROCESSO OBJETO SERVIDORES

Processo nº
01.068.218/21-22

Licitação URBEL/
SMOBI CC 008/2021

Contrato: UB 
012/2022

Instrumento Jurídico 
01-2022.2700.0050

Execução, pela contratada, sob 
regime de empreitada, a preços 

unitários, por
medição, de serviços e obras 
para implantação do Centro 
de Convivência Dandara, 

que consiste em uma quadra 
poliesportiva na Comunidade 

Dandara, em decorrência 
do julgamento da Licitação 

URBEL/SMOBI CC 008/2021.

GESTOR

Nome Cargo/Função Matrícula

Cláudius Vinicius Leite Pereira Diretor-Presidente 090149-0

FISCAL TITULAR

Nome Cargo/Função Matrícula

Orlando Lucas da Silva Dias Analista Técnico/Engenheiro 1000427-0

FISCAL SUBSTITUTO

Nome Cargo/Função Matrícula

Marco Antônio Gomes dos 
Santos

Analista Técnico/ 
Coordenador Urbanístico

1000466-1

PORTARIA URBEL Nº 035/2022

Designa servidores para as funções de gestor e fiscal de contrato.

O Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, no exercí-
cio da atribuição que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica e considerando 
o disposto no Decreto nº 15.185 de 4 de abril de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados, a partir de 18 de abril de 2022, para as funções de gestor, fiscal de 
contrato e respectivo substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Claudius Vinicius Leite Pereira
Diretor-Presidente

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria URBEL Nº 035/2022)

PROCESSO OBJETO SERVIDORES

Processo nº
01-071.710/21-11

Licitação URBEL/
SMOBI RDC nº 

10.007/2021

Contrato: UB 
015/2022

Instrumento 
Jurídico 01.2022-

2700.0052

Execução, pela contratada, sob regime 
de empreitada, a preços unitários, por

medição, dos serviços e obras de 
urbanização de via, compreendendo 
a abertura da Rua Joaquim Pedro de 
Andrade, empreendimento nº 91 do 
Programa Orçamento Participativo 

(OP) 2013/2014, na Vila Jardim 
Alvorada, em decorrência do 

julgamento da Licitação URBEL/
SMOBI RDC nº 10.007/2021

GESTOR

Nome Cargo/Função Matrícula

Cláudius Vinicius 
Leite Pereira

Diretor-Presidente 090149-0

FISCAL TITULAR

Nome Cargo/Função Matrícula

Lúcio Ari Ribeiro
Analista Técnico/

Engenheiro
1000624-8

FISCAL SUBSTITUTO

Nome Cargo/Função Matrícula

George Lelis 
Peixoto

Analista Técnico/ 
Engenheiro

1000618-2

PORTARIA URBEL Nº 036/2022

Designa servidores para as funções de gestor e fiscal de contrato.

O Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, no exercí-
cio da atribuição que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 112 da Lei Orgânica e considerando 
o disposto no Decreto nº 15.185 de 4 de abril de 2013,
RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designados, a partir de 24 de março de 2022, para as funções de gestor, fiscal de 
contrato e respectivo substituto, os servidores elencados no Anexo.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Claudius Vinicius Leite Pereira
Diretor-Presidente

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Portaria URBEL Nº 036/2022)

PROCESSO OBJETO SERVIDORES

Processo nº
01-014.424/21-30

Licitação URBEL/
SMOBI CC 
002/2021

Contrato: UB 
010/2022

Instrumento 
Jurídico 01-

2022.2700.0035

Execução, pela Contratada, 
sob regime de empreitada, 

a preços unitários, por 
medição, de anteprojetos, 
projetos básicos e projetos 

executivos de infraestrutura 
urbana e edificações para o 
empreendimento nº 31 do 

OP 2005/2006, no Conjunto 
Mariano de Abreu, a tipologia 

habitacional padrão em 
alvenaria estrutural com 
4 pavimentos 16 UH, a 

urbanização do Beco E no 
Aglomerado Santa Lúcia, a 

hidrometração individualizada 
do Residencial Pedro Lessa na 

Vila Pedreira Prado Lopes.

GESTOR

Nome Cargo/Função Matrícula

Cláudius Vinicius Leite 
Pereira

Diretor-Presidente 090149-0

FISCAL TITULAR

Nome Cargo/Função Matrícula

Wemerson Sidney Marques Analista Técnico 000715-9

FISCAL SUBSTITUTO

Nome Cargo/Função Matrícula

Alessandro Sperandio de Sá
Supervisor de 

Projetos
000384-3

EXTRATOS

Extrato do Terceiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de Prestação de Serviços 
Processo: 01-114.975/18-33
Contrato: UB 33/19
Instrumento Jurídico (IJ): 012019270001050201
Licitação: Pregão Eletrônico URBEL / SMOBI 002/2019
Exercício e mês da contratação: Dezembro /2019 
Contratante: Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Contratado (a): Anderson Geraldo Teixeira Floriano – Mota Produções 
CNPJ: 20.440.179/0001-05
Objeto: Prorroga o contrato a partir de 03/06/2022, com término em 29/11/2022, sem aditivo de valor, 
prorrogada a caução e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
Valor da Contratação: Inalterado
Cronograma de execução: Alterado
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias corridos
Justificativa: Art. 57, §1º, II e V, da Lei Federal nº 8.666/1993
Assinatura: 02/06/2022

Extrato do Segundo Termo Aditivo de Adequação à LGPD ao Contrato de Prestação de Serviços 
Processo: 01-114.975/18-33
Contrato: UB 33/19
Instrumento Jurídico (IJ): 012019270001050201
Licitação: Pregão Eletrônico URBEL / SMOBI 002/2019
Exercício e mês da contratação: Dezembro /2019 
Contratante: Município de Belo Horizonte/Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Contratado (a): Anderson Geraldo Teixeira Floriano – Mota Produções 
CNPJ: 20.440.179/0001-05
Objeto: Cumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD

URBEL
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Poder Executivo

Valor da Contratação: Inalterado
Cronograma de execução: Inalterado
Vigência: Inalterado 
Justificativa: Lei Federal nº 13.709/2018
Assinatura: 02/06/2022

Claudius Vinícius Leite Pereira
Diretor-Presidente

COMUNICADO
EDITAL AUTOS EMITIDOS PELA 

FISCALIZAÇÃO INTEGRADA

A Subsecretaria de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Política Urbana, no exercício das atribuições legais, em especial 
as conferidas pela Lei 11.065/17, art. 53, incisos I, II e VI, e de acor-
do com os termos da Lei 8.616/03, art. 321, do Decreto 14.060/10, 
art. 179, § 2º e § 3º, da Lei 10.534/12, art. 59, § 3º e art. 60, da Lei 
9.725/09, art. 85, do Decreto 13.842/10, art. 120, § 2º e do Decreto 
14.906/12, torna público o(s) auto(s) contido(s) no arquivo digital 
sufis-2865-encarte.rtf disponível, no Diário Oficial do Município, no 
site: dom.pbh.gov.br.

José Mauro Gomes
Subsecretário de Fiscalização

COMUNICADO
EDITAL AUTOS EMITIDOS PELA 

FISCALIZAÇÃO INTEGRADA

A Subsecretaria de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Política Urbana, no exercício das atribuições legais, em especial 
as conferidas pela Lei 11.065/17, art. 53, incisos I, II e VI, e de acor-
do com os termos da Lei 8.616/03, art. 321, do Decreto 14.060/10, 
art. 179, § 2º e § 3º, da Lei 10.534/12, art. 59, § 3º e art. 60, da Lei 
9.725/09, art. 85, do Decreto 13.842/10, art. 120, § 2º e do Decreto 
14.906/12, torna público o(s) auto(s) contido(s) no arquivo digital 
sufis-2866-encarte.rtf, no Diário Oficial do Município, no site: dom.
pbh.gov.br.

José Mauro Gomes
Subsecretário de Fiscalização

COMUNICADO
EDITAL AUTOS EMITIDOS PELA 

FISCALIZAÇÃO INTEGRADA

A Subsecretaria de Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Política Urbana, no exercício das atribuições legais, em especial as 
conferidas pela Lei 11.065/17, art. 53, incisos I, II e VI, e de acordo 
com os termos da Lei 8.616/03, art. 321, do Decreto 14.060/10, art. 
179, § 2º e § 3º, da Lei 10.534/12, art. 59, § 3º e art. 60, da Lei 9.725/09, 
art. 85, do Decreto 13.842/10, art. 120, § 2º e do Decreto 14.906/12, 
torna público o(s) auto(s) contido(s) no arquivo digital sufis-2867-
-encarte.rtf, no Diário Oficial do Município, no site: dom.pbh.gov.br.

José Mauro Gomes
Subsecretário de Fiscalização

HOMOLOGAÇÕES
CHAMAMENTOS PÚBLICOS 

PARA ENGENHO DE PUBLICIDADE

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 001/2022

Processo: 55-046.447/21-89
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente STAN COMUNICAÇÃO 
LTDA.

Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-
ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 002/2022

Processo: 55-115.927/21-02
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente STAN COMUNICAÇÃO 
LTDA.

Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-
ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 003/2022

Processo: 31.00062638/2022-21
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente STAN COMUNICAÇÃO 
LTDA.

Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-
ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 004/2022

Processo: 31.00074027/2022-08
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente STAN COMUNICAÇÃO 
LTDA.

Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-
ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 005/2022

Processo: 31.00093727/2022-56
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente STAN COMUNICAÇÃO 
LTDA.

Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-
ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 006/2022

Processo: 31.00083046/2022-62
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente FLY MIDIA LTDA.
Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-

ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 007/2022

Processo: 55-112.296/21-99
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente OFICIO PUBLICIDADE 
LTDA.

Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-
ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 009/2022

Processo: 55-118.332/21-73
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente D MIDIA BRASIL EIRELI.
Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-

ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 010/2022

Processo: 55-119.301/21-85
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente D MIDIA BRASIL EIRELI.
Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-

ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 011/2022

Processo: 55-151.196/21-14
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente D MIDIA BRASIL EIRELI.
Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-

ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 013/2022

Processo: 31.00452087/2021-89
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente D MIDIA BRASIL EIRELI.
Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-

ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

CHAMAMENTO PÚBLICO SMPU N° 014/2022

Processo: 31.00082577/2022-18
Homologo o Chamamento Público em epígrafe, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, e determino adjudicação de 
seu objeto, conforme resultado de julgamento publicado no Diário 
Oficial do Município de 27 de maio de 2022.

A vencedora é a proponente D MIDIA BRASIL EIRELI.
Fica a vencedora convocada a firmar o Termo de Creden-

ciamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data desta publica-
ção, conforme item XI.1 do Edital. 

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal de Política Urbana

JUNTA INTEGRADA DE JULGAMENTO FISCAL IV
ATA DE REUNIÃO

ATA DA 177ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA INTEGRADA DE 
JULGAMENTO FISCAL IV – JIJFI- 4, DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE POLÍTICA URBANA - SMPU, REALIZADA NO DIA 
02/06/2022.

Presidente: Carlos Roberto Rocha
Secretária: Giovanna Santos de Oliveira

Membros presentes: Ricardo Cordeiro e Costa, Fernanda Irene Fer-
raz Pacheco, Marco Antônio Medina, Cristiane da Rocha Salgueiro, 
Brunna Alves Fernandes e Juliana Colen da Silva.

Às 09h05 foi aberta a sessão em ambiente virtual. O relator Marco 
Antônio Medina declarou-se impedido de proferir voto no protocolo 
nº 31.00250495/2022-12. Verificado o número de membros presentes 
para apuração do quórum, iniciaram-se os julgamentos da pauta do 
dia, conforme abaixo.

DEFESAS JULGADAS 

Relator(a): RICARDO CORDEIRO E COSTA

Protocolo nº: 31.00396646/2021-92 – Regional - DIRF-O
Solicitante: PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS MARES 
GUIA/ SUL DROGAS LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20210042466AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20210042466AI.

Protocolo nº: 31.00205167/2022-19 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: PEDRO MANSUR/ SECULUS EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPACOES S/A
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220021423AN, 
20220016765AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220021423AN, 20220016765AI. 

Protocolo nº: 31.00234820/2022-26 – Regional - DIRF-P
Solicitante: WILSON GELAPE COSTA/ ALTERNATIVA TRANS-
PORTES LTDA.
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220018281AN, 
20220018282AN, 20220018283AN, 20220014456AI
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por ilegitimidade do 
recorrente.

Protocolo nº: 31.00243335/2022-11 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: PAULO RICARDO DRUMMOND FERREIRA CAL-
DEIRA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220036717AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220036717AN.

Protocolo nº: 31.00243371/2022-09 – Regional - DIRF-O
Solicitante: IONE SALOMÉ CAMPOS/ FERSUCOM EIRELI - ME
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220021820AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade.

Protocolo nº: 31.00245694/2022-47 – Regional - DIRF-P
Solicitante: RENATA CAMILA DE SOUZA/ MARCO AURELIO 
VIEIRA COSTA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220024152AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220024152AI e indeferido o pe-
dido de prorrogação de prazo do(s) auto(s).

Protocolo nº: 31.00249304/2022-62 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: LAYSA DIAS AMARAL
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220018399AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220018399AI e indeferido o pe-
dido de prorrogação de prazo do(s) auto(s).

Protocolo nº: 31.00249357/2022-86 
Solicitante: RAICA APARECIDA MARTINS/ ACADEMIA LE-
BLON LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 9500231900000 (auto invá-
lido no sistema)
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por incompetência ab-
soluta da JIJFI-IV.

Relator(a): FERNANDA IRENE FERRAZ PACHECO

Protocolo nº: 31.00135007/2022-26 – Regional - DIRF-O
Solicitante: THIAGO DEGANI DUMONT/ JD SERVICOS MEDI-
COS LTDA.
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220007153AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por intempestividade.

Protocolo nº: 31.00161370/2022-11 – Regional - DIRF-CS

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
POLÍTICA URBANA
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Poder Executivo

Solicitante: RAFAEL MIRANDA FERREIRA/ PADARIA E CON-
FEITARIA SAO CARLOS LTDA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220011989AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220011989AN e indeferido o 
pedido de prorrogação de prazo do(s) auto(s).

Protocolo nº: 31.00224282/2022-51 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: JULIENE DE PAULA TIAGO GONÇALVES/ ROSÂN-
GELA MACHADO ROSSI MONTEIRO
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220020998AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por ilegitimidade do 
recorrente. Cancela-se de ofício, por unanimidade, o(s) auto(s) nº 
20220020998AN.

Protocolo nº: 31.00229441/2022-50 – Regional - DIRF-B
Solicitante: JOAO APARECIDO ALVES NETO
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20210039162AI
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por intempestividade.

Protocolo nº: 31.00241773/2022-87 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: MARIA LOURDES DE OLIVEIRA FREITAS/ MHB 
HOTELARIA LTDA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220009818AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por intempestividade e 
ilegitimidade da recorrente.

Protocolo nº: 31.00244220/2022-75 – Regional - DIRF-P
Solicitante: AGENOR SEVERIANO DE CARVALHO
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220030012AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220030012AI.

Protocolo nº: 31.00245658/2022-49 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: DAYANA MARIA DE PAULA/ MAIA ENTRETENI-
MENTO LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220033264AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220033264AI.

Protocolo nº: 31.00250495/2022-12 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: MATHEUS MARCIO GUIMARAES CARVALHO/ 
CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA 1
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220034245AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220034245AI.

Relator(a): MARCO ANTONIO MEDINA

Protocolo nº: 31.00167302/2022-91 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: RICARDO RABUSKE BORGES SILVA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220013534AN, 
20220010972AI, 20220009557AE
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220013534AN, 20220010972AI, 
20220009557AE.

Protocolo nº: 31.00155305/2022-30 – Regional - DIRF-B
Solicitante: CELIO ROBERTO BARBOSA JARDIM/ ESPETERIA 
CASTELOS 2 LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220012539AT
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220012539AT.

Protocolo nº: 31.00173991/2022-05 – Regional - DIRF-B
Solicitante: CELIO ROBERTO BARBOSA JARDIM/ ESPETERIA 
CASTELOS 2 LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220014265AT
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220014265AT.

Protocolo nº: 31.00131495/2022-81 – Regional - DIRF-O
Solicitante: ALYSON VIDAL DE CARVALHO
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220012278AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida, por unanimida-
de, cancelando-se o(s) auto(s) nº 20220012278AN.

Protocolo nº: 31.00233370/2022-85 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - ME
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220026979AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220026979AN.

Protocolo nº: 31.00238239/2022-57 – Regional - DIRF-L
Solicitante: MATHEUS MESSEDER DUARTE/ FRANCISCO 
CARLOS DE ALBUQUERQUE
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220000147AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220000147AI.

Protocolo nº: 31.00246095/2022-84 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: ROBERTA APARECIDA TOMAZ/ GONÇALO DEL 
NERO
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220011771AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por perda de ob-
jeto. Cancela-se de ofício, por unanimidade, o(s) auto(s) nº 
20220011771AN.

Protocolo nº: 31.00249451/2022-70 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: RAQUEL SILVA NASCIMENTO LEAO/ CENTRO DE 
TREINAMENTO FOCUS PRAIA LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220022679AI
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por irregularidade de 
representação. 

Relator(a): CRISTIANE DA ROCHA SALGUEIRO

Protocolo nº: 31.00189607/2022-32 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: RANDER ABRÃO TOSTES/ COMPANHIA ENERGÉ-
TICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220015427AN, 
20220012357AI
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por irregularidade de 
representação. 

Protocolo nº: 31.00237935/2022-20 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: RANDER ABRÃO TOSTES/ COMPANHIA ENERGÉ-
TICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220028593AI, 
20220028595AI
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por irregularidade de 
representação. 

Protocolo nº: 31.00221943/2022-57 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: KLEBER SEBASTIAO SADALA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220023137AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida, por unanimida-
de, cancelando-se o(s) auto(s) nº 20220023137AN.

Protocolo nº: 31.00243004/2022-24 – Regional - DIRF-P
Solicitante: ROSALIA SILVA BICALHO
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220010459AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220010459AI e indeferido o pe-
dido de prorrogação de prazo do(s) auto(s).

Protocolo nº: 31.00243014/2022-45 – Regional - DIRF-P
Solicitante: ZIDNEIA SANDRA DE AMORIM DAYRELL DE 
LIMA/ PIEDADE FERREIRA DOS ANJOS WILDHAGEN FI-
GUEIRA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20210062567AI
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por intempestividade.

Protocolo nº: 31.00245427/2022-78 – Regional - DIRF-B
Solicitante: CLEITON SOARES DE SOUZA/ JOSE DE FREITAS 
LOPES
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20210082343AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida, por unanimi-
dade, concedendo-se 180 dias de prazo adicional (29/06/2022 a 
26/12/2022) para cumprimento do(s) auto(s).

Protocolo nº: 31.00254540/2022-19 – Regional - DIRF-P
Solicitante: MARIA RITA CAMILO
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220031246AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida em parte, por 
unanimidade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220031246AN e conce-
dendo-se 60 dias de prazo adicional (12/07/2022 a 09/09/2022) para 
cumprimento do(s) auto(s).

Relator(a): BRUNNA ALVES FERNANDES

Protocolo nº: 31.00102068/2022-83 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: MONICA ITABAYANA BRAGA DA FONSECA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220003053AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220003053AN e indeferido o 
pedido de prorrogação de prazo do(s) auto(s).

Protocolo nº: 31.00210064/2022-11 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: ANA NILZA MOREIRA BARBOSA DOS SANTOS - 
ME
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220012271AI
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por intempestividade.

Protocolo nº: 31.00214781/2022-13 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: SILVESTRE ROCHA DIAS
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220003314AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220003314AN.

Protocolo nº: 31.00228591/2022-11 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: WELLINGTON CRISTIANO SANTANA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220018979AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220003053AN e indeferido o 
pedido de prorrogação de prazo do(s) auto(s).

Protocolo nº: 31.00231173/2022-40 – Regional - DIRF-P
Solicitante: MARILENE DUTRA RESENDE/ MARIA CONCEBI-
DA PERIARD
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220018847AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida, por unanimida-
de, cancelando-se o(s) auto(s) nº 20220018847AI.

Protocolo nº: 31.00239858/2022-91 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: LUCAS MOREIRA MOURA/ BRAULIO JOSE MOU-
RA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220018238AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida, por unanimida-
de, cancelando-se o(s) auto(s) nº 20220018238AI. Defesa não conhe-
cida por perda de objeto para o pedido de prorrogação de prazo do(s) 
auto(s) nº 20220018238AI. Cancela-se de ofício, por unanimidade, 
o(s) auto(s) nº 20210069849AI. 

Protocolo nº: 31.00249221/2022-72 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: JOAO PAULO KALIL TOLEDO/ AROEIRA EMPRE-
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220030110AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220030110AI.

Protocolo nº: 31.00249246/2022-76 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: SHIRLEI GONÇALVES DE SOUZA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220010785AN, 
20220010787AN, 20220016106AI, 20220016108AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida em parte, por 
unanimidade, cancelando-se o(s) auto(s) nº 20220016108AI e 
mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220010785AN, 20220010787AN, 
20220016106AI. RECORRE-SE, DE OFÍCIO, PARA A 2ª INSTÂN-
CIA, DO(S) AUTO(S) Nº 20220016108AI NOS TERMOS ART. 7º, 
ANEXO ÚNICO, DO DECRETO Nº 16.881/18, PARA REEXAME 
NECESSÁRIO.

Relator(a): JULIANA COLEN DA SILVA

Protocolo nº: 31.00125389/2022-43 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: LEONARDO DARC RODRIGUES DE MENEZES/ LD 
EMPREENDIMENTOS LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220010170AI, 
20220010171AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida em parte, por 
unanimidade, cancelando-se o(s) auto(s) nº 20220010171AI e man-
tendo-se o(s) auto(s) nº 20220010170AI

Protocolo nº: 31.00151837/2022-61 – Regional - DIRF-O
Solicitante: EDSON REIS DE REZENDE
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220009743AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220009743AI.

Protocolo nº: 31.00199109/2022-43 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: ELENICE GONCALVES DA SILVA CABRAL - ME
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220009677AI
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e indeferida, por unanimi-
dade, mantendo-se o(s) auto(s) nº 20220009677AI.

Protocolo nº: 31.00202773/2022-55 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: RICARDO WAGNER DE ALENCAR/ ANTÔNIO AL-
VES DE ALENCAR
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20210032812AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por intempestividade.

Protocolo nº: 31.00245995/2022-68 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: RONEI GERALDO PEREIRA/ RAPHA RIBEIRO 
CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220040220AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por existência de julga-
mento em 1ª instância (protocolo nº 31.00233777/2022-57).

Protocolo nº: 31.00248927/2022-56 – Regional - DIRF-P
Solicitante: SAMUEL OLIVEIRA MACIEL/ NOSSO BHAR PAM-
PULHA COMPANHIA EIRELI
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220034646AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida, por unanimida-
de, cancelando-se o(s) auto(s) nº 20220034646AN.

Protocolo nº: 31.00249169/2022-21 – Regional - DIRF-P
Solicitante: SAMUEL OLIVEIRA MACIEL/ NOSSO BHAR PAM-
PULHA COMPANHIA EIRELI
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220034646AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por existência de julga-
mento em 1ª instância (protocolo nº 31.00248927/2022-56).

Protocolo nº: 31.00256612/2022-44 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: CASSIMIRO GOMES/ LUMA TERRENOS E INCOR-
PORAÇÕES LTDA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220028393AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por ilegitimidade do 
recorrente.

DEFESAS NÃO JULGADAS

Por terem sido baixadas em diligência para outros órgãos da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte para esclarecimentos:

Relator(a): RICARDO CORDEIRO E COSTA

Protocolo nº: 31.00459744/2021-57 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: ROGERIO GETULIO RAIUGA SENRA
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20210077877AN

Protocolo nº: 31.00229063/2022-71 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: GLAUBHER MURILO DEMARIA MOURA/ THE 
BACON’S BURGERS SAVASSI EIRELI
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220033721AN

Relator(a): CRISTIANE DA ROCHA SALGUEIRO

Protocolo nº: 31.00200939/2022-06 – Regional - GAAPO
Solicitante: CARMELIA BORGES TAVARES
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20200056007AI
Por ter o julgamento adiado para melhor análise do relator:
Relator(a): MARCO ANTONIO MEDINA

Protocolo nº: 31.00131963/2022-55 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: GENI CATARINA DE SANTANA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220012805AN, 
20220012806AN

Dom6533.indd   24 06/06/2022   18:35:43

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 e
m

 c
on

so
nâ

nc
ia

 c
om

 a
 M

P
 2

.2
00

-2
/2

00
1 

em
, 0

6/
06

/2
02

2,
 p

el
o 

as
si

na
nt

e:
 M

E
R

C
IA

 A
D

R
IA

N
A

 T
E

IX
E

IR
A

 C
P

F
: 0

00
.6

28
.9

56
-8

0.
H

as
h 

da
 a

ss
in

at
ur

a:
 E

B
B

4D
52

E
4C

51
00

B
C

C
D

F
B

50
89

05
D

57
29

09
A

0A
A

7B
C

. U
til

iz
e 

o 
Q

R
 C

od
e 

ao
 la

do
 p

ar
a 

co
nf

er
ir 

so
br

e 
a 

as
si

na
tu

ra
.



Num. 9543045172 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:30
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173060500009539136941
Número do documento: 22070600173060500009539136941

BELO HORIZONTE
Terça-feira, 7 de junho de 2022 Diário Oficial do Município 25

Poder Executivo

Em razão do pedido de vistas pelo relator Marco Antonio Medina:

Relator(a): BRUNNA ALVES FERNANDES

Protocolo nº: 31.00123015/2022-24 – Regional - DIRF-O
Solicitante: MARILENE DUTRA RESENDE/ WAGNER RODRI-
GUES MAIA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220005200AI

RETIFICAÇÃO

Retificação da ATA DA 160ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
INTEGRADA DE JULGAMENTO FISCAL IV – JIJFI-4, DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA - SMPU, cuja 
publicação foi realizada em 18/01/2022 no Diário Oficial do Municí-
pio, Ano XXVIII - Edição nº.: 6436, conforme a seguir:
 
Onde se lê:

Protocolo nº: 31.00463088/2021-76 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: TIAGO MELO/ ROBSON JOSE DOS SANTOS
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20200065043AN
Dispositivo da decisão: defesa conhecida e deferida, por unanimi-
dade, concedendo-se 180 dias de prazo adicional (13/06/2022 a 
10/12/2022) para cumprimento do(s) auto(s).

Leia-se:

Protocolo nº: 31.00463088/2021-76 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: TIAGO MELO/ ROBSON JOSE DOS SANTOS
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20200065043AN
Dispositivo da decisão: defesa não conhecida por existência de julga-
mento em 1ª instância (protocolo nº 31.00167796/2021-45).
 
Informamos aos interessados que, conforme o previsto nos arts. 2º e 
4º do Decreto Municipal 16.881/2018, o prazo para a interposição de 
recurso em segunda instância é de 15 (quinze) dias, contados do 1º 
dia útil seguinte a esta publicação no DOM, ressalvado o disposto no 
art. 323 da Lei 8.616/03.

O interessado que optar pela interposição de recurso, poderá fa-
zê-lo por meio do link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/my-
-panel, interagindo com o número de protocolo ou, caso se trate 
de defesa interposta por meio do SIGESP ou fora do prazo de 15 
dias, seguindo as orientações constantes no portal https://servi-
cos.pbh.gov.br/i/5eb40fabcf23934c43693261/servicos+recurso-
-contra-decisao-das-juntas-integradas-de-julgamento-fiscal-2-
-instancia.

Às 12h10 a presente sessão foi encerrada, cuja ata foi imediatamente 
aprovada pelos membros.

Giovanna Santos de Oliveira
Secretária da Junta Integrada de Julgamento Fiscal IV

JUNTA INTEGRADA DE JULGAMENTO FISCAL IV
PAUTA DE JULGAMENTO

A Junta Integrada de Julgamento Fiscal IV – JIJFI-IV, da Secretaria 
Municipal de Política Urbana - SMPU, em cumprimento às disposi-
ções do §2º, art. 5º, Anexo Único, da Portaria SMPU nº 018/2018, 
Portaria SMPU nº 020/2020 e em observância ao Decreto Municipal 
nº 16.881/2018, comunica aos interessados a pauta de julgamento 
de sua 178ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 09/06/2022, às 
09h00, em ambiente virtual. 

Relator(a): RICARDO CORDEIRO E COSTA

Protocolo nº: 31.00416258/2021-91 – Regional - DIRF-O
Solicitante: BRENDA BATISTA BARBIERI/ MADERO INDUS-
TRIA E COMERCIO S.A.
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20210043724AI

Protocolo nº: 31.00467333/2021-18 – Regional - DIRF-O
Solicitante: IGOR CAMILO MOREIRA/ GUTIERREZ VIAGENS 
E TURISMO LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20210079478AN

Protocolo nº: 31.00120896/2022-07 – Regional - DIRF-P
Solicitante: MARIA DE LOURDES SIMOES FERREIRA ANDRA-
DE/ CONDOMINIO DO EDIFICIO TULIO GOUVEA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220007474AN, 
20220006269AI   

Protocolo nº: 31.00244351/2022-30 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: BRENO ALVES PAULINO
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220033792AN

Protocolo nº: 31.00245761/2022-81 – Regional - DIRF-O
Solicitante: GUILHERME FREIRE FRANCO SOMMERFELD
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220010235AN

Protocolo nº: 31.00162078/2022-04 – Regional - DIRF-O
Solicitante: LUCAS REGUFE BRAGA TEIXEIRA/ CONDOMI-
NIO DO EDIFICIO AVENIDA RAJA GABAGLIA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220010749AI, 
20220010750AI e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20220010749AI

Protocolo nº: 31.00256744/2022-69 – Regional - DIRF-VN
Solicitante: ALEXANDRE RAMOS CATIZANE/ GL CACAMBAS 
E CONSTRUCOES LTDA - ME
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220021890AI

Protocolo nº: 31.00256801/2022-82 – Regional - DIRF-VN

Solicitante: ALEXANDRE RAMOS CATIZANE/ GL CACAMBAS 
E CONSTRUCOES LTDA - ME
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220020929AN
 
Relator(a): FERNANDA IRENE FERRAZ PACHECO

Protocolo nº: 31.00139109/2022-46 – Regional - DIRF-O
Solicitante: ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA/ SOCIEDADE 
DOS CONDOMINIOS DO CONJUNTO HABITACIONAL PAI-
NEIRAS SCCHP
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220004231AI

Protocolo nº: 31.00140899/2022-22 – Regional - DIRF-O
Solicitante: DALMO ALVES BITARELLO
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220011395AI

Protocolo nº: 31.00248082/2022-76 – Regional - DIRF-N
Solicitante: MARCIO CERINO
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220039847AN, 20220039848AN, 
20220039851AN, 20220039852AN

Protocolo nº: 31.00250974/2022-77 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: ANTONIO VICENTE DA SILVA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220009924AN

Protocolo nº: 31.00260485/2022-39 – Regional - 
Solicitante: DANIEL QUILER REZENDE/ SACOLAO ABC EU-
ROPA LTDA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 325015 (Auto inválido no sistema)

Protocolo nº: 31.00260923/2022-47 – Regional - DIRF-P
Solicitante: MARIA DALVA DE SOUZA FREITAS
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20210079691AN

Relator(a): LUCIENE FONSECA DE MELLO

Protocolo nº: 31.00135165/2022-28 – Regional - DIRF-O
Solicitante: JOSE ANTONIO DA SILVA/ CONDOMINIO DO EDI-
FICIO ELDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220012176AI

Protocolo nº: 31.00158788/2022-79 – Regional - DIRF-O
Solicitante: SERGIO APARECIDO EUSTAQUIO DOS SANTOS
Assunto: Cancelamento e Prorrogação de Prazo do(s) auto(s) n° 
20210050770AN

Protocolo nº: 31.00245202/2022-42 – Regional - DIRF-O
Solicitante: JAIDER DE OLIVEIRA SANTOS/ FERSUCOM EIRE-
LI - ME
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220021820AN

Protocolo nº: 31.00251842/2022-18 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: JOAO FIGUEIREDO ABDALLA/ ATHENAS DAN-
CING CLUB LTDA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220034336AN

Protocolo nº: 31.00141007/2022-16 – Regional - DIRF-O
Solicitante: ANA CAROLINA SOUZA CUNHA MOREIRA/ ACF 
AGROPECUARIA LTDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220007961AN

Protocolo nº: 31.00263618/2022-32 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: PAULO HENRIQUE NOGUEIRA INACIO ASSIMOS/ 
LIBENI DA CRUZ LEMOS
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20210082752AN

Relator(a): CRISTIANE DA ROCHA SALGUEIRO

Protocolo nº: 31.00138385/2022-97 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: MARCELO FERNANDES DA COSTA/ HJC IMÓVEIS 
EIRELI
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220010445AE

Protocolo nº: 31.00249029/2022-18 – Regional - DIRF-O
Solicitante: DELIO VIEIRA DE AQUINO
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220013115AN

Protocolo nº: 31.00255116/2022-84 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: FABIOLA SANTOS SOARES/ DOUGLAS MOREIRA 
DE MATOS COELHO
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20210084818AN

Protocolo nº: 31.00256639/2022-91 – Regional - DIRF-N
Solicitante: JOAO ALVES DE ALMEIDA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220011013AN, 
20220029888AI

Protocolo nº: 31.00263511/2022-11 – Regional - DIRF-O
Solicitante: KATIA SIMONE DE SOUZA PALHARES
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220042982AN, 20220042983AN, 
20220042984AN, 20220042985AN, 20220042987AN, 
20220036251AI, 20220032267AE

Protocolo nº: 31.00263536/2022-15 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: PAULINA RIBEIRO DE OLIVEIRA/ CASA ROSA 
BONFIM LTDA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220039651AN

Relator(a): BRUNNA ALVES FERNANDES

Protocolo nº: 31.00333509/2021-16 – Regional - DIRF-O
Solicitante: AURELIANO AFONSO ARAUJO
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20210037504AN

Protocolo nº: 31.00150076/2022-78 – Regional - DIRF-O

Solicitante: JOANITA FERNANDA ALMEIDA SILVA/ CARLOS 
FERREIRA SILVA
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220005520AI

Protocolo nº: 31.00248975/2022-21 – Regional - DIRF-CS
Solicitante: TALITA AZEVEDO INEZ/ PREDIAL CONSTRUCO-
ES E REFORMAS - EIRELI
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220036256AN 

Protocolo nº: 31.00256641/2022-37 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: GABRIEL MENDES CORREIA/ SAO JOSE EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO LTDA.
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220018987AN

Protocolo nº: 31.00260336/2022-85 – Regional - DIRF-N
Solicitante: ROBERTO COURI JUNIOR/ CENTRAL PUB LTDA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220042829AN

Protocolo nº: 31.00262206/2022-35 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: VANESSA CRISTINA CONRADO
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20190001892AN, 20210068635AN, 
20190001761AE

Protocolo nº: 31.00263556/2022-57 – Regional - DIRF-O
Solicitante: KATIA SIMONE DE SOUZA PALHARES
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220042982AN, 20220042983AN, 
20220042984AN, 20220042985AN, 20220042986AN, 
20220042987AN, 20220036251AI, 20220032267AE

Relator(a): JULIANA COLEN DA SILVA

Protocolo nº: 31.00263898/2022-38 – Regional - DIRF-NO
Solicitante: CARLOS FERNANDO DE ANDRADE VIEIRA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220042087AN, 20220042108AN, 
20220042110AN, 20220042113AN, 20220042116AN

Protocolo nº: 31.00225205/2022-59 – Regional - DIRF-P
Solicitante: KELVIN MACIEL DE ANDRADE
Assunto: Cancelamento do(s) auto(s) n° 20220030690AN

Protocolo nº: 31.00253580/2022-40 
Solicitante: ALEXANDRE APOLINARIO COSTA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 26926398 (Auto inválido no sistema)

Protocolo nº: 31.00254354/2022-94 – Regional - DIRF-P
Solicitante: WANDERSON HENRIQUE DE MATTOS
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220018942AN

Protocolo nº: 31.00259874/2022-46 – Regional - DIRF-O
Solicitante: JOSE SINFRONINO DE FREITAS CASTRO
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220011130AN

Protocolo nº: 31.00262222/2022-88 – Regional - DIRF-NE
Solicitante: RICARDO LUIZ DE PAULA/ VANTUIL ANDRÉ 
EVANGELISTA
Assunto: Prazo do(s) auto(s) n° 20220006397AN

Conforme disposto no art. 4º da Portaria n.º 020/2020 da Secretaria 
Municipal de Política Urbana - que acrescenta o art. 51-A à Porta-
ria SMPU n.º 018/2018 -, é facultado ao interessado requerer, até 
o primeiro dia útil seguinte ao da publicação da pauta no Diário 
Oficial do Município, assistir ao julgamento de seu processo em ho-
rário agendado ou a retirada do processo para inclusão em pauta de 
sessão não virtual, por meio de solicitação a ser enviada ao e-mail 
jijfi-4@pbh.gov.br.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Giovanna Santos de Oliveira
Secretária da Junta Integrada de Julgamento Fiscal IV

COMUNICADOS DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO

A Diretoria Regional de Fiscalização Barreiro, no uso de suas atri-
buições legais e amparada pela Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal – STF, comunica o cancelamento de ofício do (s) documento 
(s) fiscal (is) abaixo relacionado (s):

Infrator: POSTO VIA DO MINERIO LTDA
CPF / CNPJ: 05063348000141
Endereço da irregularidade: RUA JOSE EDUARDO MOREIRA, N. 
151 - MILIONARIOS
Índice cadastral: 207057 015B001-8
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOUROS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS POR MEIO DE EDIFICAÇÃO EM ANDAMENTO 
EM ALVENARIA, MADEIRA, LONA OU SIMILAR, BEM COMO 
MURO, CERCA OU QUALQUER ELEMENTO CONSTRUTIVO 
QUE CARACTERIZE TURBAÇÃO OU ESBULHO. (NOTIFICA-
ÇÃO ACESSÓRIA)
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 C/C LEI 
10.406/02, ART. 1.210
Documento fiscal: 20220010326AI
Data: 18/02/2022
Hora: 10:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO 
BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 074481-X
Penalidade: LEI 11181/19 - ART. 347, IV, ANEXO XVI, ITEM 03
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: AÇÕES ESPONTÂNEAS

Infrator: POSTO VIA DO MINERIO LTDA
CPF / CNPJ: 05063348000141
Endereço da irregularidade: RUA JOSE EDUARDO MOREIRA, N. 
151 - MILIONARIOS
Índice cadastral: 207057 015B001-8

Dom6533.indd   25 06/06/2022   18:35:43
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Poder Executivo

Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
EDIFICAÇÃO EM ANDAMENTO EM ALVE-
NARIA, MADEIRA, LONA OU SIMILAR, BEM 
COMO MURO, CERCA OU QUALQUER ELE-
MENTO CONSTRUTIVO QUE CARACTERI-
ZE TURBAÇÃO OU ESBULHO. (NOTIFICA-
ÇÃO ACESSÓRIA)
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1.210
Documento fiscal: 20220012639AN
Data: 18/02/2022
Hora: 10:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 074481-X
Penalidade: LEI 11181/19 - ART. 347, IV, ANE-
XO XVI, ITEM 03
Expediente de origem: AÇÕES ESPONTÂNEAS

Infrator: POSTO VIA DO MINERIO LTDA
CPF / CNPJ: 05063348000141
Endereço da irregularidade: RUA JOSE EDUAR-
DO MOREIRA, N. 151 - MILIONARIOS
Índice cadastral: 207057 015B001-8
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
EDIFICAÇÃO COM UTILIZAÇÃO COMER-
CIAL.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220012640AN
Data: 18/02/2022
Hora: 10:00
Prazo para regularização: 2 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 074481-X
Penalidade: LEI 11181/19 - ART. 347, IV, ANE-
XO XVI, ITEM 04
Prazo para recurso: 2 dia(s)
Expediente de origem: AÇÕES ESPONTÂNEAS

Infrator: LARISSA COUTO FARIA
CPF / CNPJ: 08137925686
Endereço da irregularidade: AVE WALDYR SO-
EIRO EMRICH, N. 1991 - MILIONARIOS
Índice cadastral: 207057 016A001-7
Infração: PERMITIR A EXECUÇÃO DE OBRA 
SEM APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITE-
TÔNICO E SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
VÁLIDO EMITIDO PELA PREFEITURA, EM 
IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE OU CUJA 
POSSE DETENHA. (NOTIFICAÇÃO ACESSÓ-
RIA)
Dispositivo transgredido: LEI 9725/09 - ARTS. 8º, 
II; 11, § 1º, I E III; 18
Documento fiscal: 20220010325AI
Data: 18/02/2022
Hora: 08:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 074481-X
Penalidade: LEI 9725/09 - ARTS. 74, I A 76, 
ANEXO VII, ITEM 18, DECRETO 13842/10, 
ART. 120 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: BHDIGITAL

Infrator: LARISSA COUTO FARIA
CPF / CNPJ: 08137925686
Endereço da irregularidade: AVE WALDYR SO-
EIRO EMRICH, N. 1991 - MILIONARIOS
Índice cadastral: 207057 016A001-7
Infração: PERMITIR A EXECUÇÃO DE OBRA 
SEM APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITE-
TÔNICO E SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
VÁLIDO EMITIDO PELA PREFEITURA, EM 
IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE OU CUJA 
POSSE DETENHA. (NOTIFICAÇÃO ACESSÓ-
RIA)
Dispositivo transgredido: LEI 9725/09 - ARTS. 8º, 
II; 11, § 1º, I E III; 18
Documento fiscal: 20220012638AN
Data: 18/02/2022
Hora: 08:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 074481-X
Penalidade: LEI 9725/09 - ARTS. 74, I A 76, 
ANEXO VII, ITEM 18, DECRETO 13842/10, 
ART. 120 E LEI 8147/00
Expediente de origem: BHDIGITAL

Infrator: LARISSA COUTO FARIA
CPF / CNPJ: 08137925686
Endereço da irregularidade: AVE WALDYR SO-
EIRO EMRICH, N. 1991 - MILIONARIOS
Índice cadastral: 207057 016A001-7
Infração: MANTER O TAPUME DE PROTE-
ÇÃO DA OBRA EM MAU ESTADO DE CON-
SERVAÇÃO.
Dispositivo transgredido: LEI 8616/03 - ART. 
209, § 3º
Documento fiscal: 20220012637AN
Data: 18/02/2022

Hora: 08:00
Prazo para regularização: 1 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 074481-X
Penalidade: LEI 8616/03 - ARTS. 307, II E 311, 
DECRETO 14060/10, ART. 166, ANEXO I, 
ITEM 182 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: BHDIGITAL

COMUNICADOS DE 
CANCELAMENTO DE OFÍCIO

A Diretoria Regional de Fiscalização Barreiro, 
no uso de suas atribuições legais e amparada pela 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF, 
comunica o cancelamento de ofício do (s) docu-
mento (s) fiscal (is) abaixo relacionado (s):

Infrator: CAMTER CONSTRUCOES E EMPRE-
ENDIMENTOS S.A
CPF / CNPJ: 05500018000176
Endereço da irregularidade: RUA CHAQUIBE 
HASSAN SOUKI, N. 0 - OLHOS D’’AGUA
Infração: DEIXAR DE FECHAR ADEQUADA-
MENTE, NO ALINHAMENTO, O LOTE OU O 
CONJUNTO DE LOTES OU O TERRENO NÃO 
EDIFICADOS, LINDEIRO A LOGRADOURO 
PÚBLICO DOTADO DE MEIO-FIO.
Dispositivo transgredido: LEI 9725/09 - ART. 10, 
CAPUT, DECRETO 13842/10, ARTS. 11 A 13
Documento fiscal: 20190104707AN
Data: 05/06/2019
Hora: 14:00
Prazo para regularização: 30 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 004113-6
Penalidade: LEI 9725/09 - ARTS. 74, I A 76, 
ANEXO VII, ITEM 01, DECRETO 13842/10, 
ART. 120 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 30 dia(s)
Expediente de origem: SACWEB

Infrator: CAMTER CONSTRUCOES E EMPRE-
ENDIMENTOS S.A
CPF / CNPJ: 05500018000176
Endereço da irregularidade: RUA CHAQUIBE 
HASSAN SOUKI, N. 0 - OLHOS D’’AGUA
Infração: DEIXAR DE ROÇAR OU LIMPAR 
TERRENO NÃO EDIFICADO OU TERRENO 
NÃO UTILIZADO COM FRENTE PARA LO-
GRADOURO PÚBLICO OU DEIXAR DE RE-
ALIZAR DRENAGEM NO TERRENO, NÃO 
PROVIDENCIANDO CONDIÇÕES ADEQUA-
DAS PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS.
Dispositivo transgredido: LEI 10534/12 - ART. 
21, I
Documento fiscal: 20190104708AN
Data: 05/06/2019
Hora: 14:00
Prazo para regularização: 15 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 004113-6
Penalidade: LEI 10534/12 - ARTS. 58, I, 61 E 62, 
ANEXO II, ITEM 30 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: SACWEB

Infrator: CAMTER CONSTRUCOES E EMPRE-
ENDIMENTOS S.A
CPF / CNPJ: 05500018000176
Endereço da irregularidade: RUA CHAQUIBE 
HASSAN SOUKI, N. 0 - OLHOS D’’AGUA
Infração: DEIXAR DE FECHAR ADEQUADA-
MENTE, NO ALINHAMENTO, O LOTE OU O 
CONJUNTO DE LOTES OU O TERRENO NÃO 
EDIFICADOS, LINDEIRO A LOGRADOURO 
PÚBLICO DOTADO DE MEIO-FIO.
Dispositivo transgredido: LEI 9725/09 - ART. 10, 
CAPUT, DECRETO 13842/10, ARTS. 11 A 13
Documento fiscal: 20190106252AI
Data: 04/12/2019
Hora: 14:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 004113-6
Penalidade: LEI 9725/09 - ARTS. 74, I A 76, 
ANEXO VII, ITEM 01, DECRETO 13842/10, 
ART. 120 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO 01-067.121-19-32

Infrator: CAMTER CONSTRUCOES E EMPRE-
ENDIMENTOS S.A
CPF / CNPJ: 05500018000176
Endereço da irregularidade: RUA CHAQUIBE 
HASSAN SOUKI, N. 0 - OLHOS D’’AGUA
Infração: DEIXAR DE ROÇAR OU LIMPAR 
TERRENO NÃO EDIFICADO OU TERRENO 
NÃO UTILIZADO COM FRENTE PARA LO-
GRADOURO PÚBLICO OU DEIXAR DE RE-

ALIZAR DRENAGEM NO TERRENO, NÃO 
PROVIDENCIANDO CONDIÇÕES ADEQUA-
DAS PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS.
Dispositivo transgredido: LEI 10534/12 - ART. 
21, I
Documento fiscal: 20190106274AI
Data: 04/12/2019
Hora: 14:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 004113-6
Penalidade: LEI 10534/12 - ARTS. 58, I, 61 E 62, 
ANEXO II, ITEM 30 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO 01-093.767/19-48

COMUNICADOS DE CANCELAMENTO DE 
OFÍCIO

A Diretoria Regional de Fiscalização Barreiro, 
no uso de suas atribuições legais e amparada pela 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF, 
comunica o cancelamento de ofício do (s) docu-
mento (s) fiscal (is) abaixo relacionado (s):

Infrator: CLAYTON MARCIO DE OLIVEIRA 
03131150602
CPF / CNPJ: 18572593000126
Endereço da irregularidade: AVE JOAO ROLLA 
FILHO, N. 292 - DIAMANTE
Índice cadastral: 629106 004 004-7
Infração: REALIZAR OPERAÇÕES DE CO-
BERTURA DE SUPERFÍCIES POR ASPERSÃO, 
TAIS COMO PINTURA OU APLICAÇÃO DE 
VERNIZ A REVÓLVER, EM COMPARTIMEN-
TO IMPRÓPRIO OU DESPROVIDO DE SISTE-
MA DE VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 19
Documento fiscal: 20220009729AN
Data: 29/01/2022
Hora: 21:20
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 117432-9
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, § 2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 74, II, 77, CAPUT E 
80, ANEXO I, ITEM 338
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: BHDIGITAL

Infrator: CLAYTON MARCIO DE OLIVEIRA 
03131150602
CPF / CNPJ: 18572593000126
Endereço da irregularidade: AVE JOAO ROLLA 
FILHO, N. 292 - DIAMANTE
Índice cadastral: 629106 004 004-7
Infração: REALIZAR OPERAÇÕES DE CO-
BERTURA DE SUPERFÍCIES POR ASPER-
SÃO, TAIS COMO PINTURA OU APLICAÇÃO 
DE VERNIZ A REVÓLVER, COM SISTEMA 
INCOMPLETO DE VENTILAÇÃO LOCAL 
EXAUSTORA.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 19
Documento fiscal: 20220009730AN
Data: 29/01/2022
Hora: 21:20
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 117432-9
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, § 2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 74, II, 77, CAPUT E 
80, ANEXO I, ITEM 337
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: BHDIGITAL

COMUNICADOS DE CANCELAMENTO DE 
OFÍCIO

A Diretoria Regional de Fiscalização Barreiro, 
no uso de suas atribuições legais e amparada pela 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF, 
comunica o cancelamento de ofício do (s) docu-
mento (s) fiscal (is) abaixo relacionado (s):

Infrator: ILIDIO LEONARDO
CPF / CNPJ: 45747741853
Endereço da irregularidade: RUA AGUA DA 
PRATA, N. 163 - JATOBA
Índice cadastral: 210021 007A001-6
Infração: DEIXAR DE ADOTAR, EM MOVI-
MENTAÇÃO DE TERRA, MECANISMOS DE 
MANUTENÇÃO DE ESTABILIDADE DE TA-
LUDES, RAMPAS E PLATÔS E SISTEMA DE 
DRENAGEM COM DIRECIONAMENTO ADE-
QUADO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DE MODO 
A IMPEDIR A OCORRÊNCIA DE EROSÃO E 
SUAS CONSEQUÊNCIAS. (NOTIFICAÇÃO 
ACESSÓRIA)
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4º 
C/C DECRETO 17274/20, ART. 7º
Documento fiscal: 20220007931AI
Data: 31/01/2022

Hora: 15:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 117477-9
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, DECRETO 
17274/20, ART. 19, ANEXO I, ITEM 08
Prazo para recurso: 15 dia(s)

Infrator: ILIDIO LEONARDO
CPF / CNPJ: 45747741853
Endereço da irregularidade: RUA AGUA DA 
PRATA, N. 163 - JATOBA
Índice cadastral: 210021 007A001-6
Infração: EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 
DE TERRAS, ENTULHO E MATERIAL ORGÂ-
NICO (ATERRO, DESATERRO E TERRAPLA-
NAGEM) SEM LICENÇA PRÉVIA DA PREFEI-
TURA. (NOTIFICAÇÃO ACESSÓRIA)
Dispositivo transgredido: LEI 9725/09 - ARTS. 8º, 
II, 11, § 1º, IV E 29
Documento fiscal: 20220007933AI
Data: 31/01/2022
Hora: 15:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO BARREIRO
Matrícula do Fiscal: 117477-9
Penalidade: LEI 9725/09 - ARTS. 74, I A 76, 
ANEXO VII, ITEM 24, DECRETO 13842/10, 
ART. 120 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)

COMUNICADO

O Subsecretário de Fiscalização, no exercício de 
suas atribuições legais, em especial as conferidas 
pela Lei 11.065/17, art. 53, incisos I, II e VI, e de 
acordo com os termos da Lei 8.616/03, art. 321, 
do Decreto 14.060/10, art. 179, § 2º e § 3º, da Lei 
10.534/12, art. 59, § 3º e art. 60, da Lei 9.725/09, 
art. 85, do Decreto 13.842/10, art. 120, § 2º e do 
Decreto 14.906/12, torna público, o(s) auto(s) 
abaixo relacionado(s):

RATIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS 
LAVRADOS PELA DIRETORIA REGIONAL 
DE FISCALIZAÇÃO OESTE

Infrator: ILMAR LANCAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 17412040000143
Endereço da irregularidade: RUA GERALDO 
VASCONCELLOS, N. 1114 - ESTORIL
Índice cadastral: 170071 004A001-1
Infração: REALIZAR INTERVENÇÃO EM APP 
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 44
Documento fiscal: 20220013866AN
Data: 25/02/2022
Hora: 14:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, §2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 70, 74, II, 77, CAPUT, 
80, ANEXO I, ITEM 382
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 223 /2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: ILMAR LANCAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 17412040000143
Endereço da irregularidade: RUA GERALDO 
VASCONCELLOS, N. 1114 - ESTORIL
Índice cadastral: 170071 004A001-1
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADA PARA MORADIA 
E COM CARACTERÍSTICA DE PERMANÊN-
CIA DEFINITIVA.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220013865AN
Data: 25/02/2022
Hora: 14:00
Prazo para regularização: 30 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 11181/19 - ARTS. 346, 347, 348, 
349 E 350, ANEXO XVI, ITEM 05
Prazo para recurso: 30 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 223 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: WILMA GUIMARAES SOARES
CPF / CNPJ: 22081483000139
Endereço da irregularidade: RUA GERALDO 
VASCONCELLOS, N. 465 - ESTORIL
Índice cadastral: 170071 015 001-4
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-
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Poder Executivo

ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADA PARA MORADIA 
E COM CARACTERÍSTICA DE PERMANÊN-
CIA DEFINITIVA.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220013932AN
Data: 28/02/2022
Hora: 10:00
Prazo para regularização: 30 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 11181/19 - ARTS. 346, 347, 348, 
349 E 350, ANEXO XVI, ITEM 05
Prazo para recurso: 30 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 226 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: WILMA GUIMARAES SOARES
CPF / CNPJ: 22081483000139
Endereço da irregularidade: RUA GERALDO 
VASCONCELLOS, N. 465 - ESTORIL
Índice cadastral: 170071 015 001-4
Infração: REALIZAR INTERVENÇÃO EM APP 
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 44
Documento fiscal: 20220013933AN
Data: 28/02/2022
Hora: 10:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, §2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 70, 74, II, 77, CAPUT, 
80, ANEXO I, ITEM 382
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 226 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: JOSE BELAMINO DE SOUZA
CPF / CNPJ: 21762201615
Endereço da irregularidade: RUA GERALDO 
VASCONCELLOS, N. 441 - ESTORIL
Índice cadastral: 170071 017 001-3
Infração: REALIZAR INTERVENÇÃO EM APP 
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 44
Documento fiscal: 20220013937AN
Data: 28/02/2022
Hora: 14:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, §2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 70, 74, II, 77, CAPUT, 
80, ANEXO I, ITEM 382
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 227 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: JOSE BELAMINO DE SOUZA
CPF / CNPJ: 21762201615
Endereço da irregularidade: RUA GERALDO 
VASCONCELLOS, N. 441 - ESTORIL
Índice cadastral: 170071 017 001-3
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADA PARA MORADIA 
E COM CARACTERÍSTICA DE PERMANÊN-
CIA DEFINITIVA.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220013936AN
Data: 28/02/2022
Hora: 14:00
Prazo para regularização: 30 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 11181/19 - ARTS. 346, 347, 348, 
349 E 350, ANEXO XVI, ITEM 05
Prazo para recurso: 30 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 227 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: ANA LUIZA DE AGUIAR CARNEIRO
CPF / CNPJ: 09791335648
Endereço da irregularidade: RUA DOUTOR 
AMERICO CYRILLO, N. 93 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 004 001-0
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-

ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADA PARA MORADIA 
E COM CARACTERÍSTICA DE PERMANÊN-
CIA DEFINITIVA.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220014125AN
Data: 02/03/2022
Hora: 08:00
Prazo para regularização: 30 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 11181/19 - ARTS. 346, 347, 348, 
349 E 350, ANEXO XVI, ITEM 05
Prazo para recurso: 30 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 233 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: ANA LUIZA DE AGUIAR CARNEIRO
CPF / CNPJ: 09791335648
Endereço da irregularidade: RUA DOUTOR 
AMERICO CYRILLO, N. 93 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 004 001-0
Infração: REALIZAR INTERVENÇÃO EM APP 
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 44
Documento fiscal: 20220014126AN
Data: 02/03/2022
Hora: 08:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, §2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 70, 74, II, 77, CAPUT, 
80, ANEXO I, ITEM 382
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 233 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: JOSE VICENTE DE MEDEIROS
CPF / CNPJ: 10839240600
Endereço da irregularidade: RUA DOUTOR 
AMERICO CYRILLO, N. 107 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 005 001-4
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADA PARA MORADIA 
E COM CARACTERÍSTICA DE PERMANÊN-
CIA DEFINITIVA.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220014150AN
Data: 02/03/2022
Hora: 09:00
Prazo para regularização: 30 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 11181/19 - ARTS. 346, 347, 348, 
349 E 350, ANEXO XVI, ITEM 05
Prazo para recurso: 30 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 234 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: JOSE VICENTE DE MEDEIROS
CPF / CNPJ: 10839240600
Endereço da irregularidade: RUA DOUTOR 
AMERICO CYRILLO, N. 107 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 005 001-4
Infração: REALIZAR INTERVENÇÃO EM APP 
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 44
Documento fiscal: 20220014151AN
Data: 02/03/2022
Hora: 09:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, §2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 70, 74, II, 77, CAPUT, 
80, ANEXO I, ITEM 382
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 234 / 2022
Ocorrência: SEM RECEBIMENTO VIA COR-
REIOS

Infrator: CONSTRUTORA VILA RUIVA LTDA
CPF / CNPJ: 19252543000124
Endereço da irregularidade: RUA JOAO DE AL-
MEIDA, N. 160 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 035A001-X
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOUROS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE EDIFI-
CAÇÃO COM UTILIZAÇÃO COMERCIAL.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220013872AN
Data: 25/02/2022
Hora: 16:00
Prazo para regularização: 2 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 11181/19 - ART. 347, IV, ANE-
XO XVI, ITEM 04
Prazo para recurso: 2 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 224/2022
Ocorrência: RECEBIDO POR TERCEIRO/RE-
CUSA NA ASSINATURA

Infrator: CONSTRUTORA VILA RUIVA LTDA
CPF / CNPJ: 19252543000124
Endereço da irregularidade: RUA JOAO DE AL-
MEIDA, N. 160 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 035A001-X
Infração: REALIZAR INTERVENÇÃO EM APP 
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 44
Documento fiscal: 20220013873AN
Data: 25/02/2022
Hora: 16:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, §2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 70, 74, II, 77, CAPUT, 
80, ANEXO I, ITEM 382
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 224 / 2022
Ocorrência: RECEBIDO POR TERCEIRO/RE-
CUSA NA ASSINATURA

Infrator: ROBERTO PERES RAMOS
CPF / CNPJ: 25029843604
Endereço da irregularidade: RUA JOAO DE AL-
MEIDA, N. 66 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 001 001-6
Infração: INVADIR ÁREAS OU LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR MEIO DE 
CONSTRUÇÃO UTILIZADA PARA MORADIA 
E COM CARACTERÍSTICA DE PERMANÊN-
CIA DEFINITIVA.
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 34 
C/C LEI 10.406/02, ART. 1210
Documento fiscal: 20220013929AN
Data: 28/02/2022
Hora: 08:00
Prazo para regularização: 30 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 11181/19 - ARTS. 346, 347, 348, 
349 E 350, ANEXO XVI, ITEM 05
Prazo para recurso: 30 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 225 / 2022
Ocorrência: RECEBIDO POR TERCEIRO/RE-
CUSA NA ASSINATURA

Infrator: ROBERTO PERES RAMOS
CPF / CNPJ: 25029843604
Endereço da irregularidade: RUA JOAO DE AL-
MEIDA, N. 66 - ESTORIL
Índice cadastral: 170070 001 001-6
Infração: REALIZAR INTERVENÇÃO EM APP 
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.
Dispositivo transgredido: LEI 4253/85 - ART. 4°, 
DECRETO 16529/16, ART. 44
Documento fiscal: 20220013930AN
Data: 28/02/2022
Hora: 08:00
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO OESTE
Matrícula do Fiscal: 074267-1
Penalidade: LEI 4253/85 - ART. 11, II, §2º, DE-
CRETO 16529/16, ARTS. 70, 74, II, 77, CAPUT, 
80, ANEXO I, ITEM 382
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: OFÍCIOS / SOLICITA-
ÇÕES DA SMGO 225 / 2022
Ocorrência: RECEBIDO POR TERCEIRO/RE-
CUSA NA ASSINATURA

Aldo Alves de Oliveira
Diretor Regional de Fiscalização - Oeste

José Mauro Gomes
Subsecretário de Fiscalização

COMUNICADO

O Subsecretário de Fiscalização, no exercício de 

suas atribuições legais, em especial as conferidas 
pela Lei 11.065/17, art. 53, incisos I, II e VI, e de 
acordo com os termos da Lei 8.616/03, art. 321, 
do Decreto 14.060/10, art. 179, § 2º e § 3º, da Lei 
10.534/12, art. 59, § 3º e art. 60, da Lei 9.725/09, 
art. 85, do Decreto 13.842/10, art. 120, § 2º e do 
Decreto 14.906/12, torna público, o(s) auto(s) 
abaixo relacionado(s):

RATIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS 
LAVRADOS PELA DIRETORIA REGIONAL 
DE FISCALIZAÇÃO PAMPULHA:

Infrator: BOIZAO BAR E RESTAURANTE 
LTDA
CPF / CNPJ: 27643336000129
Endereço da irregularidade: AVE GUARAPARI, 
N. 1403 - SANTA AMÉLIA
Índice cadastral: 305193 016A001-8
Infração: EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NÃO 
RESIDENCIAL EM DESCONFORMIDADE 
COM O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUN-
CIONAMENTO (ALF).
Dispositivo transgredido: LEI 11181/19 - ART. 
339, § 3º
Documento fiscal: 20220024844AN
Data: 21/04/2022
Hora: 21:37
Prazo para regularização: 10 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 117407-8
Penalidade: LEI 11181/19 - ARTS. 346, 347, 348, 
349 E 350, ANEXO XVI, ITEM 23
Prazo para recurso: 10 dia(s)
Expediente de origem: BHDIGITAL 
3100201320202298
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Infrator: BOIZAO BAR E RESTAURANTE 
LTDA
CPF / CNPJ: 27643336000129
Endereço da irregularidade: AVE GUARAPARI, 
N. 1403 - SANTA AMÉLIA
Índice cadastral: 305193 016A001-8
Infração: UTILIZAR MESA E CADEIRA EM 
VIA PÚBLICA SEM LICENÇA. (NOTIFICA-
ÇÃO ACESSÓRIA)
Dispositivo transgredido: LEI 8616/03 - ARTS. 
75, III, PARÁGRAFO ÚNICO E 77, DECRETO 
14060/10, ART. 50, III E § 2º
Documento fiscal: 20220019484AI
Data: 21/04/2022
Hora: 21:37
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 117407-8
Penalidade: LEI 8616/03 - ARTS. 307, II E 311, 
DECRETO 14060/10, ART. 166, ANEXO I, 
ITEM 42 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 45 dia(s)
Expediente de origem: BHDIGITAL 
3100201320202298
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Infrator: ANTONIO VICENTE DA SILVA
CPF / CNPJ: 23253541649
Endereço da irregularidade: RUA PAULO FRAN-
CA CRUZEIRO, N. 0 - SANTA BRANCA
Infração: DEPOSITAR, DIRETA OU INDIRE-
TAMENTE, NO LOGRADOURO PÚBLICO, 
CARCAÇA OU VEÍCULO EM SITUAÇÃO DE 
INEQUÍVOCO ABANDONO.
Dispositivo transgredido: LEI 10534/12 - ART. 4º, 
§ 2º, III, ALÍNEA “Z” E ART. 55, I, ALÍNEA “C”
Documento fiscal: 20220015030AN
Data: 18/03/2022
Hora: 14:29
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 047852-4
Penalidade: LEI 10534/12 - ARTS. 58, I, 61 E 62, 
ANEXO II, ITEM 66 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Infrator: WALQUER MENDES DE AZEVEDO 
SOARES
CPF / CNPJ: 99791528691
Endereço da irregularidade: RUA ABIGAIL TO-
LEDO DE GOUVEIA, N. 210 - GARCAS
Índice cadastral: 303011 028 001-7
Infração: EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 
DE TERRAS, ENTULHO E MATERIAL ORGÂ-
NICO (ATERRO, DESATERRO E TERRAPLA-
NAGEM) SEM LICENÇA PRÉVIA DA PREFEI-
TURA. (NOTIFICAÇÃO ACESSÓRIA)
Dispositivo transgredido: LEI 9725/09 - ARTS. 8º, 
II, 11, § 1º, IV E 29
Documento fiscal: 20220011902AI
Data: 08/04/2022
Hora: 10:33
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
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Poder Executivo

Matrícula do Fiscal: 047852-4
Penalidade: LEI 9725/09 - ARTS. 74, I A 76, 
ANEXO VII, ITEM 24, DECRETO 13842/10, 
ART. 120 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Infrator: ANA NILZA MOREIRA BARBOSA 
DOS SANTOS 00938022695
CPF / CNPJ: 31058311000135
Endereço da irregularidade: RUA FELICIO DOS 
SANTOS, N. 186 - SANTA TEREZINHA
Índice cadastral: 329008 018B001-1
Infração: DEIXAR DE COMPROVAR, POR 
MEIOS APROPRIADOS, A DESCARGA EM 
LOCAL DE DESTINAÇÃO DEVIDAMENTE 
AUTORIZADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL 
COMPETENTE.
Dispositivo transgredido: LEI 10534/12 - ART. 42, 
§3º, IV
Documento fiscal: 20220010449AN
Data: 23/03/2022
Hora: 09:50
Prazo para regularização: 1 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 117407-8
Penalidade: LEI 10534/12 - ARTS. 58, I, 61 E 62, 
ANEXO II, ITEM 52 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: AÇÕES ESPONTÂNEAS 
23032022
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Infrator: CRUSBEL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA
CPF / CNPJ: 01609538000160
Endereço da irregularidade: RUA PETROPOLIS, 
N. 105 - TREVO
Infração: DEIXAR DE CONSTRUIR, MANTER 
OU CONSERVAR EM PERFEITO ESTADO O 
PASSEIO EM FRENTE AO IMÓVEL E/OU NO 
AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO CONFI-
GURADO COMO EXTENSÃO DO PASSEIO.
Dispositivo transgredido: LEI 8616/03 - ARTS. 12 
E 19, DECRETO 14060/10, ARTS. 12 E 17
Documento fiscal: 20210058347AN
Data: 10/11/2021
Hora: 08:00
Prazo para regularização: 60 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 117444-2
Penalidade: LEI 8616/03 - ARTS. 307, II E 311, 
DECRETO 14060/10, ART. 166, ANEXO I, 
ITEM 05 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Infrator: CRUSBEL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA
CPF / CNPJ: 01609538000160
Endereço da irregularidade: RUA PETROPOLIS, 
N. 105 - TREVO
Infração: DEIXAR DE CONSTRUIR, MANTER 
OU CONSERVAR EM PERFEITO ESTADO O 
PASSEIO EM FRENTE AO IMÓVEL E/OU NO 
AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO CONFI-
GURADO COMO EXTENSÃO DO PASSEIO.
Dispositivo transgredido: LEI 8616/03 - ARTS. 12 
E 19, DECRETO 14060/10, ARTS. 12 E 17
Documento fiscal: 20210058348AN
Data: 10/11/2021
Hora: 08:00
Prazo para regularização: 60 dia(s)
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 117444-2
Penalidade: LEI 8616/03 - ARTS. 307, II E 311, 
DECRETO 14060/10, ART. 166, ANEXO I, 
ITEM 05 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Infrator: ANTONIO EUSTAQUIO OLIVEIRA
CPF / CNPJ: 00421430397
Endereço da irregularidade: RUA OTILIA MO-
REIRA, N. 0 - TREVO
Índice cadastral: 983050 008 001-4
Infração: DEIXAR DE ROÇAR OU LIMPAR 
TERRENO NÃO EDIFICADO OU TERRENO 
NÃO UTILIZADO COM FRENTE PARA LO-
GRADOURO PÚBLICO OU DEIXAR DE RE-
ALIZAR DRENAGEM NO TERRENO, NÃO 
PROVIDENCIANDO CONDIÇÕES ADEQUA-
DAS PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS.
Dispositivo transgredido: LEI 10534/12 - ART. 
21, I
Documento fiscal: 20220024374AI
Data: 12/04/2022
Hora: 10:00

Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 048664-0
Penalidade: LEI 10534/12 - ARTS. 58, I, 61 E 62, 
ANEXO II, ITEM 30 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Ocorrência: ENVIADO PELOS CORREIOS 
COM AR

Rovena Nacif Martins
Diretora Regional de Fiscalização Pampulha

José Mauro Gomes
Subsecretário de Fiscalização

COMUNICADO

A Diretoria Regional de Fiscalização Pampulha, 
procede as ratificações e/ ou retificações dos docu-
mentos fiscais urbanísticos abaixo discriminados, 
lavrados em seu trabalho rotineiro, tornando pú-
blico, por meio desta publicação:

RATIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS 
LAVRADOS PELA DIRETORIA REGIONAL 
DE FISCALIZAÇÃO PAMPULHA:

Infrator: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EM-
BAÚBA
CPF / CNPJ: 05619909000146
Endereço da irregularidade: AVE MIGUEL PER-
RELA, N. 199 - CASTELO
Infração: DEIXAR DE CONSTRUIR, MANTER 
OU CONSERVAR EM PERFEITO ESTADO O 
PASSEIO EM FRENTE AO IMÓVEL E/OU NO 
AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO CONFI-
GURADO COMO EXTENSÃO DO PASSEIO.
Dispositivo transgredido: LEI 8616/03 - ARTS. 12 
E 19, DECRETO 14060/10, ARTS. 12 E 17
Documento fiscal: 20210040521AI
Data: 02/09/2021
Hora: 15:32
Órgão emissor: DIRETORIA REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO PAMPULHA
Matrícula do Fiscal: 074024-5
Penalidade: LEI 8616/03 - ARTS. 307, II E 311, 
DECRETO 14060/10, ART. 166, ANEXO I, 
ITEM 05 E LEI 8147/00
Prazo para recurso: 15 dia(s)
Expediente de origem: PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO 010373792147
Ocorrência: RECEBIDO PESSOALMENTE

Rovena Nacif Martins
Diretora Regional de Fiscalização Pampulha

José Mauro Gomes
Subsecretário de Fiscalização

PORTARIA SMSA/SUS-BH N° 0354/2022
 

Altera a Portaria SMSA/SUS-BH nº 
611/2021, que regulamenta a realização de plan-
tões extras nas unidades de urgência e emergência 
da Secretaria Municipal de Saúde.
 

A Secretária Municipal de Saúde e 
Gestora do Sistema Único de Saúde de Belo Ho-
rizonte – SUS-BH, no exercício da atribuição que 
lhe confere o inciso III, do parágrafo único, do art. 
112 da Lei Orgânica e tendo em vista o dispos-
to Lei Municipal n° 9.450 de 13 de novembro de 
2007:
RESOLVE:
 

Art. 1° - O Art. 2º da Portaria SMSA/
SUS-BH nº 0611/2021, passa a vigorar com o 
acréscimo do § 6º:

§ 6º - Por justificada necessidade assis-
tencial, os servidores efetivos em exer-
cício de cargo comissionado e funções 
públicas gratificadas na Secretaria 
Municipal de Saúde, também poderão 
prestar plantões extras nas unidades de 
urgência e emergência da SMSA, nos 
termos da legislação vigente, consi-
derando as atribuições de seus cargos 
efetivos, desde que o plantão exceden-
te seja realizado em lotação e horário 
diferentes de sua atuação gerencial e 
desde que não traga prejuízos às suas 
atribuições do cargo comissionado ou 
função pública gratificada.

 Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 06 de junho de 2022

Claudia Navarro Carvalho Duarte Lemos
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATOS

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010267932275
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Anna Carollina Cardoso Rezende de 
Souza
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 03/05/2022
Remuneração: R$ 6.186,34
Assinatura: 28/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010273342263
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Silvane Feliciano de Lima Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 03/05/2022
Remuneração: R$ 1.854,53
Assinatura: 02/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010270822272
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Andressa Ribeiro da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 02/05/2022
Remuneração: R$ 1.385,74
Assinatura: 29/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010108182255
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Lilian Gomes da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 30/01/2022
Remuneração: R$ 1.383,90
Assinatura: 28/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010008442239
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Maria de Fátima Avelino Azarias
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 03/01/2022
Remuneração: R$ 1.426,71
Assinatura: 31/12/2021

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305752208
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Isabella Rey de Souza Delfino
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 16/05/2022
Remuneração: R$ 3.562,70
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010307152275
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ione Alves Ribeiro
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 1.895,50
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010166972255
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Jonathan Mateus Soares da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano

A partir de: 15/03/2022
Remuneração: R$ 1.385,74
Assinatura: 14/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010211872218
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Giovanna Diniz Lanna
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 01/04/2022
Remuneração: R$ 1.385,74
Assinatura: 31/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010161492280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Diego Henrique de Vasconcelos
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 14/03/2022
Remuneração: R$ 4.828,53
Assinatura: 11/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294762229
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Evanilde Auxiliadora da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.895,50
Assinatura: 10/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294702242
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Vitória Torres dos Santos
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 05/03/2023
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 2.305,34
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294802204
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Kathleen Lais Costa Cardoso
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 09/09/2022
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.800,64
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010293182288
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Joyce Sá dos Santos
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.728,94
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010282192260
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Bianca Ferreira Rocha
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 24/07/2022
A partir de: 05/05/2022
Remuneração: R$ 2.305,34
Assinatura: 04/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305172201
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Amanda Rocha Lima

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE
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Poder Executivo

Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 1.895,50
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010304142279
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fabiana Ferreira Teixeira
Categoria: Farmacêutico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 4.231,06
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010273172244
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ariane Cristina França Fernandes
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 03/05/2022
Remuneração: R$ 4.640,77
Assinatura: 02/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010022432270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Nathália Macedo Marteletto
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 15/01/2022
Remuneração: R$ 4.177,28
Assinatura: 12/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010022432270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Nathália Macedo Marteletto
Categoria: Médico
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 06/02/2022
Assinatura: 27/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010237152255
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ana Carolina Alves de Freitas
Categoria: Técnico em Radiologia
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede Complementar
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/04/2022
Remuneração: R$ 1.023,63
Assinatura: 11/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010311612250
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Angélica Maria Ferreira
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 4.794,42
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010038392205
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Viviane Américo da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 25/04/2022
A partir de: 18/01/2022
Remuneração: R$ 1.902,20
Assinatura: 17/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010128282280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Maria de Fátima Pereira de Brito dos 
Santos

Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 31/01/2022
Remuneração: R$ 1.886,02
Assinatura: 28/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010287412242
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Márcia Gomes da Silva
Categoria: Técnico em Laboratório
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 09/05/2022
Remuneração: R$ 1.414,63
Assinatura: 06/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010287502233
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Alexandre Alves Maia Santos
Categoria: Técnico em Laboratório
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 09/05/2022
Remuneração: R$ 1.414,63
Assinatura: 06/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010282342254
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcos Prado Amaral Júnior
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 04/05/2022
Remuneração: R$ 3.869,99
Assinatura: 04/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010161482217
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Wellison Rodrigues Ribas
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 14/03/2022
Remuneração: R$ 4.380,60
Assinatura: 11/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010038242238
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Nicole Font dos Santos
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 17/01/2022
Remuneração: R$ 6.698,49
Assinatura: 14/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010092432228
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ana Carolina Rodrigues da Silva
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 01/02/2022
Remuneração: R$ 2.343,61
Assinatura: 31/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010025452239
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luiza Cristina Campos de Santana
Categoria: Cirurgião Dentista Clínico Geral
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/01/2022
Remuneração: R$ 6.721,52
Assinatura: 10/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010310682255
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Juliana Abreu Lourenço de Sousa
Categoria: Auxiliar de Saúde Bucal

Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 07/09/2022
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 1.707,92
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010311072205
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Vivianne Odile da Luz Henriques
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 5.545,54
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010291562288
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcelo Pereira de Moura
Categoria: Técnico em Laboratório
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede Complementar
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 1.426,71
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010295072250
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Edna Luiza Ferreira Giudice
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 5.981,48
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294742201
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Nicoly Fernandes Lima
Categoria: Cirurgião Dentista Clínico Geral
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 16/09/2022
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 7.028,81
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010310192240
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marizete de Alcantara
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 2.115,52
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010307982200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Vanessa Lima de Jesus
Categoria: Psicólogo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 3.147,67
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010309982291
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Renato César Pimenta da Silva
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 3.869,99
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010281362235

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Gustavo Henrique Silva Sidrim
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 05/05/2022
Remuneração: R$ 5.033,39
Assinatura: 04/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010304322250
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Emmanuelle Majella de Souza
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 1.769,91
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010161442266
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Maria Clara Resende Lima
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 14/03/2022
Remuneração: R$ 11.418,85
Assinatura: 11/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010097982242
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Katia Pereira da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 01/02/2022
Remuneração: R$ 1.886,02
Assinatura: 31/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010097982242
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Katia Pereira da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 16/02/2022
Assinatura: 09/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010022462268
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Karla Michelle Teixeira Lourenço
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 10/01/2022
Remuneração: R$ 1.414,63
Assinatura: 07/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010022462268
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Karla Michelle Teixeira Lourenço
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 13/02/2022
Assinatura: 29/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010098852245
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcelo Anisio Laino
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 01/02/2022
Remuneração: R$ 4.534,24
Assinatura: 31/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010098852245
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcelo Anisio Laino
Categoria: Enfermeiro
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Poder Executivo

Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 05/02/2022
Assinatura: 07/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010040802288
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcos Vinícius Morais Dias
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 21/01/2022
Remuneração: R$ 1.131,71
Assinatura: 19/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010040802288
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcos Vinícius Morais Dias
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 28/02/2022
Assinatura: 29/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010092542244
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Bruna Gonçalves da Silva Santos
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 31/01/2022
Remuneração: R$ 2.343,61
Assinatura: 28/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010092542244
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Bruna Gonçalves da Silva Santos
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 15/02/2022
Assinatura: 14/02/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010091852223
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Rodrigo Martins Assunção
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 31/01/2022
Remuneração: R$ 2.343,61
Assinatura: 28/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010091852223
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Rodrigo Martins Assunção
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 15/02/2022
Assinatura: 28/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010025962270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Valéria Rodrigues da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 10/01/2022
Remuneração: R$ 1.414,63
Assinatura: 07/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010025962270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Valéria Rodrigues da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 28/02/2022
Assinatura: 29/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010129512246
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Gizele Tiago Rodrigues Pereira
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022

A partir de: 02/02/2022
Remuneração: R$ 2.343,61
Assinatura: 01/02/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010129512246
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Gizele Tiago Rodrigues Pereira
Categoria: Assistente Administrativo
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 07/02/2022
Assinatura: 29/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010289162294
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Cristiane da Mata Sarsur Machado
Categoria: Fisioterapeuta
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 1.987,48
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010290632207
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Agda Alves Correia
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 1.728,94
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010291312257
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Cleusa Medeiros Andrade
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 1.828,92
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294482293
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Nayara Souza Cruz
Categoria: Cirurgião Dentista Clínico Geral
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 7.028,81
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294662275
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Karina Conceição de Oliveira
Categoria: Fisioterapeuta
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede Complementar
Prazo: 06/08/2022
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 3.462,83
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010297372200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fernanda de Cássia Magalhães
Categoria: Farmacêutico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 2.062,26
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305962288
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Maiara Thais Pereira do Nascimento
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/05/2022

Remuneração: R$ 1.800,64
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010286522214
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Karolina Andrade Bragança
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 09/05/2022
Remuneração: R$ 4.538,34
Assinatura: 06/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294092231
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Claudiane Alves Santana
Categoria: Auxiliar de Laboratório
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede Complementar
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.164,11
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010012922240
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Franciele Carolinne Pereira Ferreira
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 07/01/2022
Remuneração: R$ 1.426,71
Assinatura: 06/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010235742225
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Radamés Nicolodelli Silva
Categoria: Psicólogo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 13/04/2022
Remuneração: R$ 2.062,26
Assinatura: 11/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010235292270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Patrícia de Castro Lima
Categoria: Farmacêutico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/04/2022
Remuneração: R$ 4.384,70
Assinatura: 11/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010295292293
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Cleiton Gomes Sirineu
Categoria: Cirurgião Dentista Clínico Geral
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 6.209,37
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010297772225
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Rachel Rodrigues Dornelas
Categoria: Fonoaudiólogo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 2.038,70
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010296702231
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Cristiane Moreira Fernandes Santos
Categoria: Técnico de Saúde Bucal
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 

de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 16/05/2022
Remuneração: R$ 1.907,83
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305232204
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Letícia Silva dos Santos
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 09/09/2022
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 2.399,57
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010293542241
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ana Carolina Nunes
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 4.794,42
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305502287
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Juliana Aurora de Oliveira Lopes
Categoria: Farmacêutico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe do NASF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 2.115,52
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010173732299
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Graciela Girundi Ribeiro
Categoria: Técnico em Laboratório
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede Complementar
Prazo: 1 ano
A partir de: 16/03/2022
Remuneração: R$ 1.360,13
Assinatura: 15/03/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010173732299
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Graciela Girundi Ribeiro
Categoria: Técnico em Laboratório
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 30/03/2022
Assinatura: 27/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010095162299
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Natália Coura Gomes
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 25/01/2022
Remuneração: R$ 1.987,48
Assinatura: 24/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010095162299
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Natália Coura Gomes
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 01/02/2022
Assinatura: 31/01/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010045592214
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marina Freitas de Lima
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
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Poder Executivo

Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 21/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010020652213
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luciana Cristina Teixeira
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 03/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010027782287
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Andréia Borges Marcelino
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 14/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010020632298
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Bruno Mendes Haerdy
Categoria: Médico
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 03/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010020622225
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ícaro Pinheiro dos Santos
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 03/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010133692270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fellipe Julião da Silva Reis
Categoria: Médico
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 08/02/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010031752257
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Jaqueline Dias Moreira
Categoria: Técnico de Saúde Bucal
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 18/01/2022”
Prazo: N/A

A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010056882200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luciana Aparecida Ribeiro
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 25/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010106622258
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Karina Rothe Keller
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 28/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010056822216
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: José Ricardo do Espírito Santo
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 26/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010045702257
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Solange Moraes da Silva Souza de Sá
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 20/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010029182244
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Geraldo Xavier de Faria Júnior
Categoria: Médico Urologista
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 11/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010061782251
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Thaís de Campos Meneses
Categoria: Psicólogo
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 31/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010138252227
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Natália Coura Gomes
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 02/02/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010030532270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fernanda Braga de Castro
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 12/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010031502226
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Vânia Gonçalves Dias
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 12/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010130262223
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ana Cristina Souza
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 07/02/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010078922230
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Alexandra Aurea Neves
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 28/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010029382251
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Gabriela Assunção Goebel
Categoria: Médico Generalista
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 18/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010108912245
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-

taria Municipal de Saúde
Contratado: Gracielle de Souza Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 19/05/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6520, conforme segue:
Onde se lê: “ ”
Leia-se: “A partir de: 24/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010187702214
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcilene dos Santos
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 29/04/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6506, conforme segue:
Onde se lê: “Remuneração: R$ 1.705,80”
Leia-se: “Remuneração: R$ 1.757,02”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010128762222
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Clarice Passos Friche
Categoria: Fonoaudiólogo
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 29/04/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6506, conforme segue:
Onde se lê: “Remuneração: R$ 1.705,80”
Leia-se: “Remuneração: R$ 1.757,02”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010293712260
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Priscila Isa de Resende
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 13/05/2022
Remuneração: R$ 3.869,99
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010167092232
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Lucélia Rodrigues Marques Rocha
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 15/03/2022
Remuneração: R$ 2.113,48
Assinatura: 14/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010166962292
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Bárbara Costa Prates Garcia
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 15/03/2022
Remuneração: R$ 5.981,48
Assinatura: 14/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294782254
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Márcia da Conceição Graciano
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/08/2022
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 1.926,23
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010313482281
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Angelita Magalhães Alves
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Poder Executivo

Categoria: Assistente Social
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 23/05/2022
Remuneração: R$ 2.115,52
Assinatura: 19/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010314932280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marília Pereira da Silva
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 31/05/2022
Remuneração: R$ 3.869,99
Assinatura: 19/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010312802240
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Carla Luiza Oliveira
Categoria: Psicólogo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 23/05/2022
Remuneração: R$ 2.115,52
Assinatura: 19/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010271592203
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: João Bosco Heliezer Batista Nunes
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 11.418,85
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010292572295
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Francielle Thaís Fernandes
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.728,94
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010313542284
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Nayara Roberta de Andrade Tocafun-
do
Categoria: Cirurgião Dentista Clínico Geral
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 20/05/2022
Remuneração: R$ 7.028,81
Assinatura: 19/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010291542252
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Gabriella Victoria Borges de Oliveira
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 1.800,64
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010291672202
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Verônica Caroline Evaristo Lima
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 4.794,42
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294692263
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Valéria Gomes de Almeida
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 2.038,70
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010130382202
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Carlúcio Freire Martins Filho
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 12/02/2022
Remuneração: R$ 8.969,15
Assinatura: 09/02/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010135212232
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Elidiane Batista de Almeida Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 06/04/2022
A partir de: 11/02/2022
Remuneração: R$ 1.457,44
Assinatura: 10/02/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010057232200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Andréa Barroso Mourão de Souza
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 03/01/2022
Remuneração: R$ 4.534,24
Assinatura: 31/12/2021

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010025462200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luiza Lins Khoury
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 07/01/2022
Remuneração: R$ 8.416,03
Assinatura: 06/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010025462200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luiza Lins Khoury
Categoria: Médico
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 12/02/2022
Assinatura: 27/04/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010057052210
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Eunice Terezinha dos Santos
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 26/01/2022
Remuneração: R$ 4.534,24
Assinatura: 25/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010057052210
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Eunice Terezinha dos Santos
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 12/02/2022
Assinatura: 06/04/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010161232296
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Ricardo Alves Pereira

Categoria: Agente de Combate a Endemias I
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 27/04/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6504, conforme segue:
Onde se lê: “Categoria: Agente Comunitário de 
Saúde”
Leia-se: “Categoria: Agente de Combate a Ende-
mias”

Onde se lê: “Prazo: 1 ano”
Leia-se: “Prazo: 02/05/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010028982239
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Yudalkis Reyes Martinez
Categoria: Médico
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 27/04/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6504, conforme segue:
Onde se lê: “Assinatura: 08/01/2022”
Leia-se: “Assinatura: 06/01/2022”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010013022200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Pablo Felipe Cardoso dos Santos
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 04/01/2022
Remuneração: R$ 1.886,02
Assinatura: 03/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010131062260
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marília Cristina Viana da Silva
Categoria: Terapeuta Ocupacional
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 02/02/2022
Remuneração: R$ 2.190,30
Assinatura: 01/02/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010289772289
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Cacilene Nascimento Maximiano
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 13/08/2022
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 4.534,24
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010308042201
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luana Carolina Rodrigues Rocha
Categoria: Cirurgião Dentista Clínico Geral
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 7.028,81
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010304952270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Edmara Soares Cordeiro
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 1.800,64
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010273592294
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde

Contratado: Patrícia de Fátima Alves da Mata
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 03/05/2022
Remuneração: R$ 4.794,42
Assinatura: 02/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010102082224
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Valéria Barbosa da Silva
Categoria: Assistente Social
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 20/02/2022
A partir de: 25/01/2022
Remuneração: R$ 2.267,12
Assinatura: 21/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010128572288
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Thayrine Soares Silva Barreto
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 25/01/2022
Remuneração: R$ 1.886,02
Assinatura: 24/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010040692245
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Maria Beatriz Dias Reis
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 22/01/2022
Remuneração: R$ 4.484,57
Assinatura: 20/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010308202250
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Tatiane Maria de Alvarenga Pereira
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 23/05/2022
Remuneração: R$ 3.869,99
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010292432280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luiza Sapucaia Martins Roland
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 16/05/2022
Remuneração: R$ 3.869,99
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294682209
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Rhayane Maria Medeiros Ribeiro do 
Carmo
Categoria: Psicólogo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 2.192,34
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294642240
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Sirlene de Jesus Oliveira Souza
Categoria: Auxiliar de Saúde Bucal
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.707,92
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010306552245
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Poder Executivo

Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marleidy de Paula Alves Ribeiro
Categoria: Assistente Social
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 2.190,30
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010292992235
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Eliane Pereira Cândido Gomes
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.769,91
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010293242280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Neuza Rodrigues de Oliveira Santos
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/05/2022
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 1.926,23
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010304612259
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Suely Eustáquio Barroso do Patrocí-
nio
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 1.800,64
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010058912204
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Meire Teófila de Seixas
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 04/01/2022
Remuneração: R$ 1.886,02
Assinatura: 04/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010058912204
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Meire Teófila de Seixas
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 12/02/2022
Assinatura: 31/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010031092222
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Larissa Gobbi Colares
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 11/01/2022
Remuneração: R$ 7.739,99
Assinatura: 10/01/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010031092222
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Larissa Gobbi Colares
Categoria: Médico
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 16/02/2022
Assinatura: 15/02/2022

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010059182250
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fernanda Parreiras Miranda
Categoria: Técnico em Enfermagem

Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 05/03/2022
Assinatura: 04/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010297132242
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Raquel Ferreira Nogueira
Categoria: Médico Coloproctologista
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede Complementar
Prazo: 20/09/2022
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 4.654,40
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294722278
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Denise Mendes Taveira
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 24/10/2022
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 4.640,77
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010289072201
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Patrícia Canuto
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 12.443,15
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294472220
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Edilene Regina da Mata
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 2.400,76
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010210452223
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Camila Eugênia Fonseca Passos
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 04/04/2022
Remuneração: R$ 3.562,70
Assinatura: 30/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294712205
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Jacinta Gomes Bicalho Camilo
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.895,50
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010304662272
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Francini Gomes dos Santos
Categoria: Técnico de Saúde Bucal
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 1.907,83
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305842207
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Zaira Maria de Jesus
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência

Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 2.557,06
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010279112235
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Thiago Diniz Afeitos
Categoria: Fisioterapeuta
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 05/05/2022
Remuneração: R$ 3.196,32
Assinatura: 03/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010310372221
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Raquel Paula de Oliveira
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 2.305,34
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010291532290
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Juliana Rodrigues de Souza Sebastião
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.728,94
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305512240
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Andressa Suellem Costa Santos
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 1.828,92
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010297002209
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Natália Xavier Pinto e Farage
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 3.562,70
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010311542295
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Silvana Maria Ferreira
Categoria: Farmacêutico Bioquímico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede Complementar
Prazo: 1 ano
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 3.974,98
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010306772288
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Vinícius Theófilo da Rocha Morais
Categoria: Psicólogo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 2.192,34
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010303282239
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Wallysson Costa Tosatti
Categoria: Cirurgião Dentista Clínico Geral

Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 31/07/2022
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 6.414,23
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010314012262
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Carina Márcia Oliveira da Silva
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 30/06/2022
A partir de: 23/05/2022
Remuneração: R$ 2.305,34
Assinatura: 19/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010293342234
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Lívia Lopes Nogueira
Categoria: Médico Ginecologista
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/05/2022
Remuneração: R$ 4.623,67
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010293582200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Catiolene Aparecida de Andrade Go-
mes
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 2.038,70
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294142271
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: João Marcos Silva
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 13/05/2022
Remuneração: R$ 4.177,28
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010008702249
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Letícia Ferreira Cunha da Silva
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 03/01/2022
Remuneração: R$ 2.192,34
Assinatura: 30/12/2021

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010062672280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Viviane de Lima de Oliveira
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 04/01/2022
Remuneração: R$ 1.845,05
Assinatura: 31/12/2021

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato
Processo: 010062672280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Viviane de Lima de Oliveira
Categoria: Técnico em Enfermagem
Objeto: Rescinde o Contrato
A partir de: 01/02/2022
Assinatura: 01/04/2022

Extrato de Termo de Retificação
Processo: 010183542280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Giane Mara de Oliveira Dias
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BELO HORIZONTE
Terça-feira, 7 de junho de 2022Diário Oficial do Município34

Poder Executivo

Categoria: Assistente Social
Objeto: Retifica a publicação do Extrato do Con-
trato de Prestação de Serviços publicado no Diário 
Oficial do Município (DOM) do dia 27/04/2022, 
Ano XXVIII, Edição N.º 6504, conforme segue:
Onde se lê: “Contratado: Giane de Oliveira Dias”
Leia-se: “Contratado: Giane Mara de Oliveira 
Dias”
Prazo: N/A
A partir de: N/A
Remuneração: N/A
Assinatura: 23/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010292722289
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Alexandra Ferreira da Costa
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.828,92
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010129062291
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Rafaella Corraide Santana Leis
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 28/02/2022
Remuneração: R$ 1.383,90
Assinatura: 24/02/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305762270
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Taimara Santos Nascimento
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 2.399,57
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010305212289
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Irene Teresa Vieira Fabretti
Categoria: Psicólogo
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe do NASF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 1.987,48
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010283612271
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Deize Gomes dos Santos
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 09/05/2022
Remuneração: R$ 1.728,94
Assinatura: 05/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010304862280
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Heber Viana Lopes
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 1.728,94
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010285872254
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fernanda Lanna Ferreira Mariano
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 09/05/2022

Remuneração: R$ 5.033,39
Assinatura: 06/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010271902245
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Sara Alois de Abreu Martins da Costa
Categoria: Fonoaudiologa
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe do NASF
Prazo: 1 ano
A partir de: 04/05/2022
Remuneração: R$ 2.192,34
Assinatura: 02/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010292402292
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luciano dos Santos Barbosa
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 05/08/2022
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 2.557,06
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010290302240
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Kenya Correa da Silva
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 1.769,91
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010307972230
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Leticia Ferreira Teodoro
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 11/06/2022
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 2.115,52
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010299102208
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Keila Valéria Ferreira Nunes Pinto
Categoria: Cirurgião dentista
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 6.209,37
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294562211
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Joilson de Jesus Silva
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 2.192,34
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010294752266
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Renata Cassemiro Domingos
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 1.703,33
Assinatura: 10/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010290872267
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Viviane Gisely Neves Lovato
Categoria: Técnico em enfermagem

Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 1.703,33
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010290612273
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Priscila de Castro Neri
Categoria: Educador Físico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 11/05/2022
Remuneração: R$ 3.032,43
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010291552215
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Marcella Villaca Carvalho de Macedo 
Moura
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 15/05/2022
Remuneração: R$ 4.177,28
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010288802249
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Aline Aparecida Vieira
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 10/05/2022
Remuneração: R$ 4.640,77
Assinatura: 09/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010307972230
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Leticia Ferreira Teodoro
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 11/06/2022
A partir de: 18/05/2022
Remuneração: R$ 2.115,52
Assinatura: 17/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010117862204
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Cristiane Miller Lavarini
Categoria: Médico
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 16/01/2022
Remuneração: R$ 4.177,28
Assinatura: 10/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010098052206
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Tatiana da Silva Antunes Viana
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 31/01/2022
Remuneração: R$ 4.948,06
Assinatura: 28/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010025662209
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fernanda Regina Silva Guglielmelli
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 31/03/2022
A partir de: 14/01/2022
Remuneração: R$ 1.383,90
Assinatura: 12/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços

Processo: 010037062201
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Luciana Silva Faustino
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe básica do PSF
Prazo: 18/02/2022
A partir de: 17/01/2022
Remuneração: R$ 4.640,77
Assinatura: 17/01/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010297662209
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Jonathas Negreiros Silva
Categoria: Cirurgião dentista
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde 
-Equipe Básica de Saúde Bucal
Prazo: 1 ano
A partir de: 13/05/2022
Remuneração: R$ 7.028,81
Assinatura: 11/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010161552282
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Maria Aparecida da Assumpção
Categoria: Técnico em enfermagem
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 12/03/2022
Remuneração: R$ 1.317,32
Assinatura: 11/03/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010311622213
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Viviane Aparecida Dias Roza
Categoria: Assistente social
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Atenção Primária à Saúde - 
Equipe de apoio do PSF
Prazo: 1 ano
A partir de: 19/05/2022
Remuneração: R$ 1.987,48
Assinatura: 18/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010303842200
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Giziele Gleykta de Oliveira Vitorino
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Gestão.
Prazo: 09/09/2022
A partir de: 17/05/2022
Remuneração: R$ 3.514,04
Assinatura: 16/05/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010128952277
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Lana Estefane de Oliveira Braga
Categoria: Enfermeiro
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 15/02/2022
Remuneração: R$ 4.124,52
Assinatura: 14/02/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010136622264
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Fernanda Viotti Parreira
Categoria: Terapeuta Ocupacional
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 22/02/2022
Remuneração: R$ 2.062,26
Assinatura: 18/02/2022

Extrato do Contrato de Prestação de Serviços
Processo: 010108162220
Contratante: Município de Belo Horizonte / Secre-
taria Municipal de Saúde
Contratado: Leticia de Figueiredo Moura e Castro
Categoria: 18/01/2022
Objeto: Atuar no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS/MG, Rede de Urgência
Prazo: 1 ano
A partir de: 18/01/2022
Remuneração: R$ 3.869,99
Assinatura: 17/01/2022
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022

Processo nº 04.000.301.22.46 - Identificador Ban-
co do Brasil nº 941670
Objeto: Registro de para Prestação de Serviço de 
Transporte Terrestre Hospitalar de Passageiro ne-
cessários para atender a demanda do município de 
Belo Horizonte.
 
• Abertura das propostas dia 22/06/2022 às 09:00 
horas;
• Abertura da sessão de lances dia 22/06/2022 a 
partir de 10:00 horas.

Para participar da sessão de abertura do 
pregão eletrônico, os interessados deverão cadas-
trar-se junto às agências do BANCO DO BRASIL 
S/A. Informações no endereço www.licitacoes-e.
com.br. Para cadastro no SUCAF (Sistema Único 
de Cadastro de Fornecedores – Belo Horizonte/
MG), acessar www.pbh.gov.br/sucaf ou ligar (31) 
3277-4677. O edital está disponível em https://
prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/saude. Qualquer 
informação ou orientação adicional poderá ser ob-
tida na Gerência de Compras, à Avenida Afonso 
Pena, 2.336, 6º andar, Bairro Savassi, Belo Ho-
rizonte/MG, pelo e-mail cplsmsa@pbh.gov.br ou 
pelo telefone (31) 3277-7735.

Ricardo Lopes Martins
Diretor de Logística

Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos
Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE INTENÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO OPUS: 04.000.744.22.37
A Secretaria Municipal de Saúde - 

SMSA em cumprimento ao disposto no artigo 3º, 
inciso I do Decreto Municipal n.º 16.538/2016, 
torna público que realizará registro de preços pelo 
prazo de 12 meses, para aquisição de gás liquefeito 
de petróleo (GLP), conforme lista abaixo.

LISTA DE ITENS A SEREM REGISTRADOS

CÓD. 
SICAM

DESCRIÇÃO
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO

04715

GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO 

(GLP), BOTIJÃO 
COM 13 KG

UNIDADE

Os órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Município de Belo Horizonte interes-
sados em participar do referido registro de preços, 
deverão encaminhar o pedido de adesão através do 
e-mail nucleoservicosmsa@pbh.gov.br em até 5 
(cinco) dias úteis após esta publicação.

Esclarecimentos poderão ser obtidos 
nas dependências da Gerência de Compras da Se-
cretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Afon-
so Pena, nº 2.336, 6º Andar, Bairro Savassi CEP 
30.130-007 – Belo Horizonte – MG, pelos telefo-
nes (31) 3246-5028 e (31) 3277- 7812, no e-mail 
nucleoservicosmsa@pbh.gov.br. 

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Isabella Cristine Nogueira
Gerência de Compras

RESULTADOS DE JULGAMENTOS 
APLICAÇÃO DE MULTA

O Diretor de Logística e suprimentos, 
da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finan-
ças, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefei-
tura de Belo Horizonte, amparado pelo disposto 
no art. 4º, §1º do Decreto Municipal nº 15.113 de 
8 de janeiro de 2013, após o exercício pleno do 
contraditório e da ampla defesa pela notificada, 
decide pela APLICAÇÃO DE MULTA nos autos 
do processo de apuração de penalidade, com fun-
damentos nos processos abaixo citados, tornando 
público o resultado dos julgamentos.

Processo de Penalidade nº: 01.122.966.18.88
Processo Administrativo nº: 04.001.426.17.90
Empresa: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAU-
DE LTDA.
CNPJ: 11.896.538/0001-42
Multa no valor de R$ 3.134,14 (três mil cento e 
trinta e quatro reais e quatorze centavos)
O valor da multa aplicada deverá ser depositado 
na conta do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
CNPJ nº 11.728.239/0001-07 – Banco 104 (Cai-
xa Econômica Federal) Operação 006 - Agência 
0093-0 – Conta Corrente nº 071484-0, no prazo 
de 05 (cinco) dias uteis, contados da data desta pu-
blicação, ou, apresente recurso administrativo no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data desta 
publicação.

Fica assegurada à empresa vista dos 
autos no endereço: Avenida Afonso Pena, nº 2336, 
6º andar – Savassi, Belo Horizonte - MG, CEP: 
30130-012 – DLOS/GCCON-SA, bem como in-
terpor recurso.

O comprovante de pagamento deverá 
ser enviado, após o pagamento, até o prazo de 05 
(cinco) dias, por meio eletrônico, através do e-
-mail: penalidadegecco@pbh.gov.br, ou entregue 
no local supracitado para que seja juntado aos 
autos.

Diretor de Logística e Suprimentos
Subsecretaria de Orçamento, 

Gestão e Finanças

TERMO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO SMSA/SUS-BH Nº 
001/2022 - TC/RES.SES-MG Nº 7.869/2021
 Processo nº 01.028283.22.60
- Processo Contratualização nº 01.184667.15.01- 
FICA AJUSTADO entre a SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZON-
TE, ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE/SUS-BH, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.715.383/0001-40, situada na Av. Afonso Pena 
nº 2.336 - Bairro Savassi/Belo Horizonte/Minas 
Gerais neste ato representada por sua Secretá-
ria Municipal de Saúde, CLÁUDIA NAVARRO 
CARVALHO DUARTE LEMOS, brasileira, ins-
crita no CPF sob n.º 709.872.546-34 e a FUNDA-
ÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE AS-
SIS/HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
inscrita no CNPJ sob o nº 13.025.354/0001-32, 
CNES nº 0026840, com sede na cidade de Belo 
Horizonte, à Rua Itamaracá nº 535, Bairro Concór-
dia, CEP 31.110-580, neste ato representada por 
seu Superintendente Geral, LEONARDO TADEU 
CAMPERA BRESCIA, brasileiro, portador do 
CPF sob o nº 496.090.686-34 e sua Superinten-
dente Hospitalar ADRIANA DE SOUZA MELO, 
brasileira, portadora do CPF nº 856.366.736-04, 
designada como BENEFICIÁRIA final, firma se-
guinte pacto:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A transferência do incentivo financeiro de inves-
timento, em parcela única, ao BENEFICIÁRIO 
final, visando à execução de ações e serviços de 
saúde no Sistema único de Saúde, mediante re-
gras prevista na Resolução SES-MG nº7869 de 
19.11.2021 e Termo de Compromisso º66/7869 
de 20/12/2021, partes integrantes deste TERMO 
(disponíveis no site: https://www.saude.mg.gov.
br/sobre/institucional/resolucoes).
Parágrafo Único: Compete ao BENEFICIÁRIO 
final a ampliação de vagas de hemodiálise para a 
Atenção Especializada em Doença Renal Crônica 
(DRC) com Hemodiálise e qualificação.
CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo de vigência deste TERMO é de 12 (doze) 
meses, contados do efetivo recebimento do recur-
so pela SMSA/SUS-BH, ocorrido em 30.12. 2021.
Parágrafo Único: O prazo para a execução dos re-
cursos será de 12 (doze) meses, contados do efeti-
vo recebimento do recurso pelo BENEFICIÁRIO 
final.
CLAUSULA QUARTA – DO ORÇAMENTO E 
DOS RECURSOS FINANCEIROS
O Gestor Municipal de Saúde/SUS-BH, em ca-
ráter excepcional, em parcela única e fixa, re-
alizará o repasse financeiro de R$4.817.616,91 
(quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, 
seiscentos e dezesseis reais e noventa um centa-
vo) em consonância ao estabelecido na Cláusula 
Terceira do Temo de Compromisso SES-MG 
nº66/7869-2021, correndo à conta da dotação 
orçamentária nº 
2302 3401 10 302 114 2894 0001 339092 02 00 50
Para a estruturação ou adequação do espaço físico 
do componente hospitalar de Atenção Especializa-
da em Doença Renal Crônica (DRC) com Hemo-
diálise e/ou aquisição de equipamento e materiais 
permanentes, condicionado ao cumprimento dos 
indicadores e metas estabelecido no Anexo Téc-
nico de Compromisso nº 66 – Indicadores para o 
Eixo 1, do Termo de Compromisso SES-MG nº 
66/7869 de 20.12. 2021.
§1º: Este incentivo de natureza temporária e vin-
culada às metas pactuadas não integra, em ne-
nhuma hipótese, o teto da remuneração da pres-
tação de serviços ao SUS referente ao processo nº 
01.184667.15.01.
§2º: A adequação do espaço físico (reforma) e 
aquisição do bem permanente deverá ocorrer, em 
processo análogo ao estabelecido na Lei nº8.666 
de 21/06/1993 e Decreto Estadual nº45.468 de 
13/09/201.
§3º. É vedada a utilização destes recursos finan-
ceiros em finalidades diversa da estabelecida nes-
te TERMO, ainda que em caráter de emergência, 
bem como para a realização das despesas a que se 
referem os incisos II, III e IV do art. 10 do Decreto 
Estadual nº45.468/2010.

§4º Possível saldo financeiro existente após a execução do recurso deverá ser devolvido à SMSA/FMS/
SUS-BH.
§5º: Havendo a contratação entre a BENEFICIÁRIA final e terceiros, visando à execução de serviços vin-
culados ao objeto deste TERMO, tal contratação não induzirá à SMSA/SUS-BH em solidariedade jurídica, 
bem como não acarretará vinculo funcional ou empregatício, nem solidariedade às parcelas de obrigações 
trabalhistas, contribuições previdenciárias ou assemelhadas, eventualmente reclamadas.
Instrumento Contratual: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/sau-
de/01.028.283.22.60%20-%20FUND.%20HOSP.%20S%C3%83O%20FRANCISCO%20DE%20
ASSIS%20-%20TERMO%20DE%20COOPERA%C3%87%C3%83O%20%20N%C2%B0%20001-
2022..pdf

Belo Horizonte, 31 de maio de 2022

Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos
Secretária Municipal de Saúde

TORNA SEM EFEITO 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS LOTES 02 E 03

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2021

Referência: Pregão Eletrônico nº 200/2021
Processo Administrativo n° 04.001.098.21.07

A Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte, gestora do Sistema Único de Saúde SUS-
-BH, no uso de suas atribuições legais, torna sem efeito a adjudicação e homologação dos lotes 02 e 03 do 
Pregão de n° 200/2021, para a empresa JULIANA FERREIRA DA SILVA, em razão da impossibilidade 
de formalização de Ata de Registro de Preços com empresa penalizada pela Câmara Municipal de Belo 
Horizonte com a proibição de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de 02( dois) 
meses contados a partir de 27/05/2022, assim como o descadastramento do SUCAF pelo referido período. 

A íntegra da decisão poderá ser obtida nos sites da PBH e licitacoes-e.com.br na página do 
Pregão n° 200/21.

Fica facultada à empresa apresentar Representação nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos
Secretária Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL - 013/2022 – PARA ÁREA 04

O Superintendente do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Danilo Borges Matias, no uso 
de suas atribuições legais, republica o Resultado Parcial da ÁREA 04 - SUBÁREA: 4.1 - Unidades de 
Clínica Médica, do Processo Seletivo Simplificado – Edital 013/2022 para o cargo de Técnico de Serviço 
de Saúde – Técnico de Enfermagem, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte - DOM 
em 27/05/2022.

ÁREA 04 - SUBÁREA:

4.1 - Unidades de Clínica Médica
CANDIDATOS HABILITADOS / CLASSIFICADOS

Clas. Nome Títulos

1 LOURDES LOURENÇO CORREA 100

2 CORINTA FERREIRA DA COSTA 100

3 ANTONIO SOARES DA CONCEICAO 100

4 CLAUDIA ERMELINDA NETO DE CARVALHO 100

5 MARIA DAS DORES PEREIRA 100

6 ANDREIA MARA NASCIMENTO DE SOUZA 100

7 GIRLENE PEREIRA DA SILVA 100

8 MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA 100

9 SHEILA MARTINS CASSANJO FERREIRA 100

10 CLAUDLANE DIAS DE ALMEIDA 100

11 MARINETE ALVES PEREIRA 100

12 PAULA DIANE OLIVEIRA DAMASCENA 90

13 GABRIELE CRISTINA FERNANDES PEREIRA 80

14 MARCIA CRISTINA DAS MERCES SALDANHA 80

15 MARIA SANDRA DA SILVA 70

16 LUCINEIA DE JESUS SOUZA 70

17 JESSICA ALEXANDRE DA SILVA BRAZ 70

18 SOLANGE MARTINS DE FIGUEIREDO 60

19 JANIA MARIA LOPES 50

20 JANETE CONSTANCIA DOS REIS 50

21 LUCIANA APARECIDA DE SOUZA 50

22 SELMA LUCIA DE SOUZA ANDRADE 50

23 ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA 50

24 ANA MARIA GONÇALVES DOS REIS 50

25 ANA CLAUDIA AUXILIADORA LIMA FONSECA 40

26 ALESSANDRA SOARES DE ARAUJO MOREIRA 40

27 REIGIANE APARECIDA SILVA 40

28 EDNEIA APARECIDA DA SILVA 30

29 SILAS TEODORO IZALTAÇAO SANTOS 30

30 MARIA ANTONIA DE ASSIS 30

31 ANDRESSA COLARES FREITAS 30

32 VALQUIRIA DE OLIVEIRA PAULA 30

33 ROSELI DA CONCEIÇAO SILVA 30

34 MATHEUS RODDRIGUES DE SOUZA 20

35 THAIS SOARES GONÇALVES 20

36 GISLENE APARECIDA VITORINO DA SILVA 20

37 CINDILEIA ROSA DA SILVA 20

38 NAIARA APARECIDA TIMOTEO 20

39 MARIA MONICA ALVES DE OLIVEIRA 20

40 GRACI AGUIAR DOS SANTOS 20

41 POLIANE CRISTINA NASCIMENTO 20

42 MARCIA CRISTINA DA SILVA 10

43 MARCIA HELENA DA SILVA 10

44 VALDIRIA FRANCO DIAS 10

Hospital Metropolitano
Odilon Behrens
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CANDIDATOS INABILITADOS / DESCLASSIFICADOS

Seq. Nome 5. Da inscrição

1 ADRIANA CARDOSO SOARES Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

2 ALINE CRISTINA DA SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

3 AMANDA EVANGELISTA COSTA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

4 ANA MARIA DE OLIVEIRA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

5 ANA PAULA PEREIRA CAMPOS Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

6 ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

7 CARLA FERNANDA DA SILVA SANTOS Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

8 CINTIA SANTANA DE ASSUNÇAO Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

9 CLAUDIA MARCIA PAES Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

10 CLAUDIA PEREIRA DE AMACENA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

11 CLAUDIANA APARECIDA LOPES DOS SANTOS Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

12 CRISTINA ANUNCIAÇAO RODRIGUES Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

13 DOUGLAS AQUILES DOS SANTOS Em descumprimento ao subitem 5.3(b) e 5.3(f) do edital

14 DULCINEIA FAUSTINO FERREIRA Em descumprimento ao subitem 5.3(b) do edital

15 EDUARDA HEVELLIN NUNES VENTURA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

16 ERILENE DE OLIVEIRA SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(b) e 5.3(f) do edital

17 GIRLAINE DOS SANTOS ALVES Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

18 HELEN FERNANDA DA SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(c) e 5.3(f) do edital

19 JANAINA GONÇALVES RIBEIRO SANTANA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

20 JANETE RODRIGUES DOS SANTOS Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

21 JOELMA RIBEIRO Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

22 JOSE SIMAO DA SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

23 JOSY ALVES MOREIRA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

24
KELLE APARECIDA DE MORAES SANTGOS 
ROSA

Em descumprimento ao subitem 5.3(c) do edital

25 LEILA DOMICIANO ATANASIO Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

26 LETICIA LUCAS MORAIS DE ASSIS Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

27 LILIA COELHO GOMES Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

28 LUCIANA CRISTINA DE PAULA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

29 MARCELA LOURENÇO CEZARINO DA SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

30 MARGARETE FERREIRA DA SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

31 MORGANA DOS REIS NEVES Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

32 PATRICIA VIVIANE DO CARMO Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

33 PAULA CRISTINA GRIGORIO CLAUDIO Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

34 SHEILA GOMES DE OLIVEIRA Em descumprimento ao subitem 5.3(e) do edital

35 SIDNEI VIEIRA SANCHES JUNIOR Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

36 SILVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMOES Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

37 TAINA GUEDES DE SOUZA Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

38 TAMARA DOS REIS SILVA ANDRADE Em descumprimento ao subitem 5.3(f) do edital

39 VILMA MARIA ASSUNÇAO SILVA Em descumprimento ao subitem 5.3(b) e 5.3(f) do edital

Deste resultado do processo seletivo caberá recurso devidamente fundamentado no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis subsequentes a sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM para os 
candidatos da área 04. 

Os recursos deverão ser entregues pessoalmente ou por intermédio de procurador, na Gerên-
cia de Pessoas e do Trabalho - Anexo Administrativo, sito na Av. José Bonifácio s/nº, Bairro São Cris-
tóvão- BH/MG, exclusivamente no horário de 08:00 às 16:00, em envelope lacrado, no período recursal 
citado acima, contendo externamente em sua face frontal os seguintes dados - Ref.- Recurso - Processo 
Seletivo Simplificado - Edital 013/2022 do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, nome completo, 
identidade e função.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2022

Danilo Borges Matias
Superintendente

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
EDITAL 015/2022

O Superintendente do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Danilo Borges Matias, no uso 
de suas atribuições legais, convoca as candidatas abaixo discriminadas a comparecerem na Gerência de 
Pessoas e do Trabalho, situada na Avenida José Bonifácio, nº 85, bairro São Cristóvão – Belo Horizonte, 
nos 02 (dois) primeiros dias úteis subsequentes a esta publicação, no horário de 08:00 às 16:00, para con-
tratação através de contrato administrativo nos termos do objeto do Edital 015/2022 e legislação municipal 
pertinente.

ÁREA 04 - GERÊNCIA DE LINHA DE CUIDADO DA CRIANÇA – PEDIATRIA

1 - RAYSSA REIS CRISPIM
2 - LALLEINNY FRANTHIESCA DA COSTA ALVES
3 - THAMIRIS NADER MOTA
4 - MARIANA MARTINS RIBEIRO DE PINHO
5 - LORENA GABRIELLE ESTRELLA DE SOUZA TOLEDO
6 - ANA LUIZA SILVEIRA AMEDEE PERET
7 - LETICIA SILVA DETOMI
8 - AYESKA ANDRADE LIMA
9 - FLAVIA DUARTE NOGUEIRA 

O não comparecimento implicará na desistência das candidatas convocadas para a respectiva 
contratação.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Danilo Borges Matias
Superintendente

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
EDITAL 041/2021

O Superintendente do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Danilo Borges Matias, uso de 
suas atribuições legais, convoca as candidatas abaixo discriminadas a comparecerem na Gerência de Pes-
soas e do Trabalho, situada na Avenida José Bonifácio, nº 85, bairro São Cristóvão – Belo Horizonte, nos 
02 (dois) primeiros dias úteis subsequentes a esta publicação, no horário de 08:00 às 15:00, para contra-
tação através de contrato administrativo nos termos do objeto do Edital 041/2021 e legislação municipal 
pertinente.

Categoria Profissional: Cargo: Enfermeiro
AREA 01: Gerência de Linha de Cuidado de Urgência e Emergência/ Pronto Socorro 

14 - CLAUDIA TEIXEIRA LUZ
15 - RENATA FABIANA NASCIMENTO

O não comparecimento implicará na 
desistência das candidatas convocadas para as res-
pectivas contratações.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2022

Danilo Borges Matias
Superintendente

CONVOCAÇÃO PARA 
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL 041/2021

O Superintendente do Hospital Metro-
politano Odilon Behrens, Danilo Borges Matias, 
uso de suas atribuições legais, convoca as candi-
datas abaixo discriminadas a comparecerem na 
Gerência de Pessoas e do Trabalho, situada na 
Avenida José Bonifácio, nº 85, bairro São Cristó-
vão – Belo Horizonte, nos 02 (dois) primeiros dias 
úteis subsequentes a esta publicação, no horário de 
08:00 às 15:00, para contratação através de contra-
to administrativo nos termos do objeto do Edital 
041/2021 e legislação municipal pertinente.

Categoria Profissional: Cargo: Enfermeiro
AREA 7: Gerência de Linha da Criança – Semi-
-internacão Pediátrica

7 - SHEILA SOARES DOS SANTOS
8 - ROSIMAR GONÇALVES XAVIER PEREIRA
9 - VANESSA GONTIJO DE FREITAS
10 - LUZIA CLERIA DIAS
11 - PATRICIA ANA DOS SANTOS
12 - ROSANA SOUZA FRANCO

O não comparecimento implicará na 
desistência das candidatas convocadas para as res-
pectivas contratações.

Belo Horizonte, 01 de junho de 2022

Danilo Borges Matias
Superintendente

EXTRATO

Extrato de Aditivo de Contrato
Pregão Eletrônico: 11/2016
Processo: 01-169.357.16-11
IJ: 01.2017.2000.0002.05.00
Contratante: Município de Belo Horizonte/Secre-
taria Municipal de Segurança e Prevenção
Contratado: Engevolt Engenharia e Montagens 
Elétricas Elétricas LTDA
CNPJ: 23.510.202/0001-89
Objeto: Prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva na subestação, entrada de energia 
média tensão e caixa de distribuição geral baixa ten-
são, com fornecimento de instrumentos, ferramentas 
e materiais nas dependências do COP – Centro de 
Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. Garantia 
contratual de 5% do valor global do contrato.
Prazo de Vigência: 07/06/2017 a 06/06/2022
Valor: R$ 25.302,96 (vinte e cinco mil, trezentos e 
dois reais e noventa e seis centavos).
Quantitativo do bem adquirido ou do serviço pres-
tado, disponibilizado no próprio extrato ou por 
meio de link para a íntegra do instrumento jurídico 
no portal de transparência: https://prefeitura.pbh.
gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/
seguranca/transparencia/2017/contratos/Contra-
to%20Engevolt.pdf
Data da Assinatura: 07/06/2017
Especificação dos bens ou dos serviços acrescidos 
à contratação original: A prorrogação do prazo de 
vigência contratual e redução do valor global do 
contrato
Justificativa da necessidade do aditivo contratual: 
Continuidade da prestação de serviços de manu-
tenção em manutenção preventiva e corretiva na 
subestação, entrada de energia média tensão e cai-
xa de distribuição geral baixa
Quantitativo do serviço prestado, valor unitário do 
serviço prestado e cronograma de execução dispo-
níveis no link:
 https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/
licitacoes-e-contratos/editais-e-contratos/seguran-
ca-2022
Data de assinatura do aditivo: 06/06/2022
Valor do aditivo: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e 
quinhentos reais)
Vigência do Aditivo: 06/06/2023

Belo Horizonte, 06 de junho de 2022

Lidiane Ferraz de Brito Drumond
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

PORTARIA PGM Nº 014/2022

Disciplina a transição para a PGM da 
competência para ajuizar e acompanhar as ações 
judiciais de desapropriação em que o Município 
de Belo Horizonte for parte.

A Procuradora-Geral do Município In-
terina, no exercício das atribuições estabelecidas 
no Decreto 16.683, de 31 de agosto de 2017, 
RESOLVE:

Art. 1º - A competência da Procuradoria-
-Geral do Município para ajuizamento e acompanha-
mento de ações judiciais de desapropriação, estabele-
cida pelo artigo 10 do Decreto 17.982, de 31 de maio 
de 2022, observará o seguinte regime de transição:

 I – A partir de 04.07.2022, ajuizamento 
de novas ações;
 II – A partir de 11.07.2022, acompa-
nhamento de processos classificados pela PGM 
como prioridade I: 

III – A partir de 08.08.2022, acompa-
nhamento de processos classificados pela PGM 
como prioridade II:

IV – A partir de 12.09.2022, acompa-
nhamento de processos classificados pela PGM 
como prioridade III:

V – A partir de 10.10.2022, acompa-
nhamento de processos classificados pela PGM 
como prioridade IV:

VI – A partir de 14.11.2022, acompa-
nhamento de todos os processos.

Parágrafo único - A PGM disponibili-
zará à SUDECAP a listagem dos processos inte-
grantes de cada classificação de prioridade.

Art. 2º - Fica preservada a atribuição da 
SUDECAP para atuar nos processos judiciais até a 
implementação de cada fase do regime de transi-
ção disposta no artigo 1º.

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

Belo Horizonte, 6 de junho de 2022

Izabela Boaventura Cruz Carvalho
Procuradora-Geral do Município Interina

Caio Perona
Subprocurador-Geral do Contencioso

EXTRATOS SUSPAD

PROCESSO Nº 08-000.019-22-00
AGENTE PÚBLICO: K. A. G. M. L. 

O(A) agente público(a) acima mencio-
nado celebrou Suspad com a Subcontroladoria de 
Correição, nos termos do art. 194-C, da Lei Mu-
nicipal nº 7.169/96. Em consequência, a apuração 
dos fatos descritos no processo acima mencionado 
fica suspensa PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) 
ANOS, ficando o(a) agente público(a) obrigado(a) 
a cumprir as condicionantes descritas na Suspad.

PROCESSO Nº 08-000.078-22-60
AGENTE PÚBLICO: F. C. P.
PROCURADOR(A): MARENI LINHARES SA-
RAIVA – OAB/MG: 111.046

O(A) agente público(a) acima mencio-
nado celebrou Suspad com a Subcontroladoria de 
Correição, nos termos do art. 194-C, da Lei Mu-
nicipal nº 7.169/96. Em consequência, a apuração 
dos fatos descritos no processo acima mencionado 
fica suspensa PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) ME-
SES, ficando o(a) agente público(a) obrigado(a) a 
cumprir as condicionantes descritas na Suspad.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Daniel Martins e Avelar
Subcontrolador de Correição

INTIMAÇÃO
 

O Subcontrolador de Correição de 
Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, 
em especial a que lhe confere o artigo 1º da Por-
taria CTGM nº 020/2018, INTIMA PARA O(S) 
SEGUINTE(S) ATO(S):

PROCESSO Nº: 08-000.068-22-07
AGENTE PÚBLICO: G. L. L. M.

PROCURADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA E PREVENÇÃO

CONTROLADORIA-GERAL
DO MUNICÍPIO
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Poder Executivo

PROCURADORES: VINÍCIUS MOREIRA DINIZ - OAB/MG: 173.619 / CAMILLA BOTREL CALIX-
TO - OAB/MG: 173.622 / JÚLIA SIMÕES DUARTE PEREIRA – OAB/MG 179.859
TOMAR CIÊNCIA do(s) documento(s)/despacho(s) juntado(s) aos autos, em 05 (cinco) dias.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Daniel Martins e Avelar
Subcontrolador de Correição

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
 

O Subcontrolador de Correição de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, em espe-
cial a que lhe confere o artigo 22 do Decreto Municipal nº 16.738/17, bem como os artigos 198 e 198-A, 
da Lei Municipal nº 7.169/96.
RESOLVE INSTAURAR o(s) seguinte(s) Processo(s) Administrativo(s) Disciplinar(es):

PAD nº 08-000.092-22-91 (Ato de instauração nº 0190/22). 
PAD nº 08-000.091-22-29 (Ato de instauração nº 0189/22).
PAD nº 08-000.088-22-14 (Ato de instauração nº 0186/22). 
PAD nº 08-000.089-22-87 (Ato de instauração nº 0187/22).
PAD nº 08-000.090-22-66 (Ato de instauração nº 0188/22).
PAD nº 08-000.099-22-30 (Ato de instauração nº 0202/22).
PAD nº 08-000.094-22-17 (Ato de instauração nº 0192/22).
Belo Horizonte, 03 de junho de 2022.

Daniel Martins e Avelar
Subcontrolador de Correição

PORTARIA Nº 20.075

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando o disposto nos artigos 14, § 2º, e 10, I, da Lei Municipal nº 
7.863/99, resolve TORNAR SEM EFEITO a nomeação de EVELLYN DE SOUZA RODRI-
GUES, para o cargo de TÉCNICA LEGISLATIVA II, do Quadro de Cargos de Provimento 
Efetivo, e NOMEAR, para o mesmo cargo, após aprovação no Concurso Público nº 01/2017, 
homologado parcialmente no Diário Oficial do Município em 20/06/2018, LAURA CAMISAS-
SA RODRIGUES LOBATO e FERNANDA RESENDE RIBEIRO, a partir da data de publicação 
desta portaria.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 03 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

PORTARIA Nº 20.076

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando o disposto nos artigos 41, caput, da Constituição da República, e 21 da Lei 
Municipal nº 7.863/99, resolve TORNAR ESTÁVEL, após aprovação em concurso público, regula-
mentado pelo Edital nº 01/2017, e em estágio probatório, a servidora MARINA ABREU TORRES, 
CM 663, a partir de 02/05/2022.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 03 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

PORTARIA Nº 20.077

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando o disposto no artigo 47, II, da Lei Municipal nº 7.863/99, resolve EXO-
NERAR CAMILA EDUARDA SODATE VILELA, CM-42048, do cargo de ASSESSORA PARLA-
MENTAR, do Quadro de Cargos de Assessoramento Parlamentar, a partir desta data.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 03 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

PORTARIA Nº 20.078

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando o disposto no artigo 47, II, da Lei Municipal nº 7.863/99, resolve EXO-
NERAR SAMUEL FRANCO FERNANDES, CM-41099 e VITOR CUNHA BARROS, CM-42670, 
do cargo de ASSESSOR PARLAMENTAR, do Quadro de Cargos de Assessoramento Parlamentar, 
a partir desta data.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 06 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

PORTARIA Nº 20.079

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, considerando o disposto nos artigos 10, II, e 47, I, da Lei Municipal nº 7.863/99, resolve 
EXONERAR BARBARA PORTES ABREU LARA, CM-652, do cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE 
APOIO A EVENTOS OFICIAIS, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão por Recru-
tamento Limitado, e NOMEAR, para o mesmo cargo, ISADORA FROES TORRENT, CM-643, a 
partir de 7 de junho do corrente. 

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 06 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

PORTARIA Nº 20.080

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, resolve RETIFICAR a Portaria nº 20.042, publicada no “DOM” de 18/05/2022: 

CITAÇÃO POR EDITAL - RITO ORDINÁRIO

Nos termos do art. 183, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.169/96 e do art. 26, § 4º, da 
Lei Federal nº 9.784/99, FICA A AGENTE PÚBLICA ALINE MARIA RODRIGUES – BM: 78.958-9, 
CITADA PARA, nos termos da Lei Municipal nº 7.169/96 – Estatuto do Servidor Municipal ou da CLT, 
RESPONDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 08-001.614-12-19, perante esta 
Subcontroladoria de Correição.

Fica o(a) processado(a) cientificado(a) que, caso queira, poderá fazer-se representar por advo-
gado e que a defesa prévia deverá ser apresentada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data publi-
cação desta, oportunidade em que Vossa Senhoria obrigatoriamente indicará testemunhas, sendo que este 
número não poderá ser superior a 03 (três), para a prova de cada fato, oferecendo o nome completo, BM/
HM/MAT, lotação, endereço completo, telefone, e-mail e indicação das provas que deseja produzir. A cópia 
dos autos do processo está à sua disposição e/ou de seu Procurador, nesta Casa Correcional, para consulta 
prévia, mediante solicitação e agendamento através do e-mail: gasec@pbh.gov.br.

Na ausência de apresentação de defesa prévia no prazo acima, será designado, pelo Subcon-
trolador de Correição, um Defensor Dativo, lotado nesta Subcontroladoria, que estará à disposição do(a) 
servidor(a). Sendo reaberto o prazo de 10 (dez) dias úteis para vistas dos autos e apresentação da referida 
defesa.

Nos termos do art. 194-C, da Lei Municipal nº 7.169/96, Vossa Senhoria poderá, se couber, 
aceitar a Suspensão do Processo Disciplinar – SUSPAD.

Vossa Senhoria deverá comunicar a esta Subcontroladoria qualquer alteração de endereço resi-
dencial ou de lotação, para fins de sua localização para as próximas intimações.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Daniel Martins e Avelar
Subcontrolador de Correição

onde se lê “...no período de 16/05/2022 a 15/06/2022.”, leia-se: “...no período de 16/05/2022 a 
03/06/2022.”

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 06 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

PORTARIA Nº 20.081

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, resolve RETIFICAR a Portaria nº 20.061, publicada no “DOM” de 26/05/2022: 
onde se lê “...no período de 20/05/2022 a 15/06/2022.”, leia-se: “...no período de 20/05/2022 a 
03/06/2022.”

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 06 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

PORTARIA Nº 20.082

A Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, considerando o disposto no artigo 39 da Lei Municipal n.º 7.863/99, resolve DE-
SIGNAR LUCIANE SILVA VIANA, CM-414, para exercer, em substituição, o cargo de CHEFE 
DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão 
por Recrutamento Limitado, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022 e no período de 22/06/2022 a 
24/06/2022.

Secretaria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 06 de junho de 2022.

Nely Aquino
Presidente

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

Considerando a aceitabilidade da menor proposta apresentada para os itens do Pregão 
Eletrônico nº 17/2022 que tem por objeto a contratação de serviços de agenciamento de viagens e 
hospedagens para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a declaração de habilitação e a inexistên-
cia de manifestação de interesse em recorrer por parte das licitantes, procedo à seguinte adjudicação, 
conforme menor preço total final apresentado para os itens:

ITEM LICITANTE VENCEDORA
MENOR PREÇO TOTAL FINAL 

(R$)

01 BABAÇU VIAGENS EIRELI R$ 20.000,00

02 FACTO TURISMO - EIRELI R$ 20.000,00

Belo Horizonte, 03 de junho de 2022

Karina Tosta Fróes
Pregoeira

EMENTAS DE PROJETOS DE LEI

De acordo com o parágrafo único do art. 3º da Lei n° 6.470, de 6 de dezembro de 1993, 
encaminho para publicação as ementas das seguintes proposições:

Projeto de Lei n° 354/2022
Autoria: Vereador Pedro Patrus
Ementa: Altera a Lei n° 9.691/2009 que “Dispõe sobre identificação de próprio público, de passa-
gem, de bairro, de distrito e de imóvel urbano e dá outras providências”.

Projeto de Lei n° 355/2022
Autoria: Vereador Braulio Lara
Ementa: Altera os artigos 5° e 16 da Lei n° 5.492/88, que “Institui o Imposto sobre Transmissão de 
Bens Imóveis por Ato Oneroso ‘Inter-Vivos’”.

Nely Aquino
Presidente
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m PREFEITURA MUNICIPAL 
l~J DE BELO HORIZONTE 

DGAU/SMOBI - PGM-001/2022 

Belo Horizonte, 02 de maio de 2022. 

Ref.: Mineração na Serra do Taquaril e Segurança Hídrica no Abastecimento de Água de BH 

Prezado Procurador Dr. Caio Perona, 

Conforme o solicitado, vimos aqui nos manifestar em relação à temática da segurança 

hídrica para o abastecimento de água de Belo Horizonte, tendo em vista o posicionamento da 

Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), no último 

dia 29/04/2022, favorável ao licenciamento ambiental para instalação de complexo minerário na 

Serra do Taquaril pela empresa Tamisa (Taquaril Mineração S.A.). 

Nossa abordagem aqui, sem prejuízo de entendermos e valorizarmos os demais impactos 

muito significativos e preocupantes, decorrentes de uma possível instalação do referido 

empreendimento, se concentra nos riscos à infraestrutura instalada para adução das águas do 

Sistema Rio das Velhas para o Município de Belo Horizonte e os consequentes prejuízos para a 

segurança hídrica. 

De fato, a implantação de um complexo minerário na região se configura, certamente, como 

um risco altamente significativo à integridade da uAdutora do Taquaril", responsável pelo transporte 

de 70% da água tratada consumida pela população de Belo Horizonte e 48% da água tratada 

consumida pela população atendida pelo Sistema Integrado Metropolitano operado pela COPASA. 

Este Sistema Integrado não dispõe de uma linha de transporte alternativa para adução de água 

tratada produzida na ETA de Bela Fama (Sistema Rio das Velhas). Desta forma, do ponto de vista 

da redução da disponibilidade de água tratada para a população de Belo Horizonte, um eventual 

~ . OL-------------------------------------r 

1-' 
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-i~~•' DE BELO HORIZONTE 

colapso da "Adutora do Taquaríl" implicaria em impacto de magnitude equivalente a um rompimento 

de barragem de mineração na Bacia do Rio das Velhas. 

A "Adutora do Taquaril", caso se confirme a implantação do referido complexo minerário, 

estaria sujeita, por exemplo, a riscos de recalques provocados por movimentações do solo em 

decorrência de detonações ou de rebaixamento de lençol freático. 

Trata-se de uma adutora cuja implantação data da década dos anos de 1970, sendo a sua 

operação e manutenção de responsabilidade da COPASA, se configurando como um dos principais 

elementos do Sistema Integrado Metropolitano de Abastecimento de Agua. Em caso da 

necessidade de eventuais ações de recuperação em decorrência de seu colapso, o prazo 

necessário para tal implicaria em desabastecimento e rodízio prolongados em muitas regiões de 

Belo Horizonte. 

No cenário atual, em que existem várias barragens de rejeitas de mineração com níveis de 

risco de rompimento bastante preocupante instaladas na Bacia do Rio das Velhas, cujo prazo para 

o seu descomissionamento vem sendo descumprido pelas mineradoras, não nos parece admissível 

incrementar o nível de insegurança hídrica desse Sistema através da exposição da principal linha 

de adução de água tratada para Belo Horizonte. 

Estamos à disposição parà quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Ao Senhor: 
Caio Perona 

Ricardo~nda Aroeira ~ 
Diretor de Gestão de Aguas Urbanas 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Subprocurador-Geral do Contencioso 
Procurador do Município 
Procuradoria-Geral do Município (PGM) 

J. Q,...._ ___________________________________ _J 
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Nº 036/2022 - SPDA 
Belo Horizonte, 13 de maio de 2022 

 
Ilmo. Senhor 
Ricardo de Miranda Aroeira 
Diretor de Gestão de Águas Urbanas 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Assunto: Licenciamento ambiental para instalação do complexo minerário na Serra do Taquaril 
pela empresa Tamisa (Taquaril Mineração S.A.). 

Ref.: Ofício DGAU/SMOBI – PGM – 001/2022 de 02 de maio de 2022. 

Senhor Diretor 

Em atenção à solicitação em referência, informamos a vossa excelência que no dia 02/04/2018 
a COPASA MG recebeu ofício s/n. da Taquaril Mineração S/A. solicitando declaração de ciência 
e não oposição ao Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – PROJETO CMST, cujo 
processo de licenciamento nº COPAM 4421/2013/001/2014 tramitava junto aos órgãos 
ambientais. 

Em função da complexidade dos documentos entregues à COPASA à época, a empresa Mohr 
Engenharia de Projetos LTDA. foi contratada pela Companhia, para realizar uma análise dos 
documentos relativos aos impactos das vibrações decorrentes de detonações sobre a adutora. 
Ao final foi emitido um parecer técnico a respeito de eventual impacto do Complexo Minerário 
sobre as estruturas que integravam o Sistema de Abastecimento de Água – SAA, da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, especialmente na adutora de água tratada do sistema 
rio das Velhas. 

A análise dos documentos técnicos elaborados pela equipe da COPASA e pela empresa 
contratada concluiu pela necessidade de serem impostas recomendações no termo de 
compromisso, condicionando à manifestação da COPASA de não objeção e obrigações para o 
empreendedor, as quais deveriam ser assumidos formalmente para uma manifestação de não 
objeção pela Companhia.  

Por isso, a COPASA formalizou o Termo de Acordo nº 18.2780 com a Taquaril Mineração S/A – 
TAMISA, em 19/11/2018, onde foram estabelecidos parâmetros e orientações técnicas 
pretendendo assegurar a integridade das estruturas que integravam o SAA. Nesse instrumento 
constam diretrizes, obrigações e o compromisso do empreendedor em implantar ações para 
preservar a estrutura que existia no entorno do Complexo Minerário. 
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É importante salientar que a COPASA analisou à época os estudos elaborados pela Mineradora 
sob o aspecto de potenciais impactos às estruturas do SAA, especialmente na adutora. Foram 
analisados os seguintes documentos: 

• Efeito das vibrações decorrentes de detonações sobre a adutora; 

• Efeito do eventual rompimento da bacia F1 (no córrego Cubango) sobre a seção da 
passagem da adutora sobre o córrego; 

• Efeito da passagem de veículos pesados na estrada projetada sobre o Túnel 1 da adutora; 

• Efeito da alteração das condições hidrológicas no vale do córrego da Fazenda 
decorrentes da implantação do projeto sobre a adutora, inclusive com o eventual 
rompimento da bacia F4. 

A manifestação da COPASA de não oposição ao referido projeto foi condicionada ao acatamento 
das recomendações e de condições que deveriam ser obrigatoriamente observadas pela 
Taquaril Mineração S/A, expostas no Termo de Acordo nº 18.2780. Tratam-se de medidas a 
serem realizadas antes e durante a instalação do empreendimento como: monitoramento e 
análise de vibrações durante toda vida útil do empreendimento, avaliação geotécnica após a 
concessão de licença de instalação, visto que para execução é necessária supressão de 
vegetação e construção de novo canal sobre a adutora da COPASA em substituição ao 
existente. 

Além disso, o instrumento também contém cláusulas relativas a vistoria cautelar, fiscalizações, 
ressarcimento ou correção de danos eventualmente causados às estruturas do SAA, à época.  

Diante de todo o exposto e da assinatura do referido Termo de Acordo, não houve manifestação 
adicional da COPASA. 

Em relação à base de .kmz, a mesma está ilustrada na imagem abaixo. 

Na oportunidade, renovamos os votos de estima e respeito. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Nelson Cunha Guimarães 

Superintendente de Desenvolvimento Ambiental 
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COPASA 
1 

CONSIDERANDO: 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI FIRMAM A 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, COM 

SEDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA RUA 

MAR DE ESPANHA, 525, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 
17.281.106/0001-03, NESTE ATO REPRESENTADA POR 

SUA DIRETORA PRESIDENTE ORA. SINARA INÁCIO 

MEIRELES CHENNA E POR SEU DIRETOR ROMULO 

THOMAZ PERILLI , DORAVANTE DENOMINADA COPASA 

MG E A TAQUARIL MINERAÇÃO S/A - TAMISA, COM 

SEDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NA RUA 

GENERAL ARANHA, N.º 340, SALA 303, ANEXO 1, BAIRRO 

LIBERDADE, CEP 31.270-400, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB 

O Nº 12.374.235/0001-22, NESTE ATO REPRESENTADA 

POR SEU DIRETOR PRESIDENTE SAULO WANDERLEY 

FILHO, DORAVANTE DENOMINADA TAMISA, E 

a) Que a COPASA MG é responsável pela operação da adutora 

do Sistema Rio das Velhas que interliga a Estação de Agua 

Tratada em Bela Fama, no município de Nova Lima, ao túnel

reservatório São Lucas, no município de Belo Horizonte 

(ADUTORA); 

b) Que a ADUTORA de água tratada do Sistema Rio das Velhas 

é constituída de canal de CONCRETO de diâmetro de 2.400 

mm e sifões em tubos de aço, por onde é realizada a adução 

de água tratada do Sistema Rio das Velhas, responsável pelo 

abastecimento público de cerca de 45% da população da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

c) Que a TAMISA pretende implantar um projeto de mineração 

denominado "Projeto CMST", majoritariamente inserido na 

propriedade rural denominada "Fazenda Ana da Cruz", 

pertencente ao mesmo grupo econômico, projeto este que se 

encontra em licenciamento ambiental, perante a 

Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI, no 

Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM sob o nº 

e P 442112013100112014; 

Página 1 de 14 ff 
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d) Que a ADUTORA se insere parcialmente na Fazenda Ana da 

Cruz em faixa de domínio da COPASA MG; 

e) Que o Projeto CMST contempla a construção de uma estrada 

sobre um túnel existente na Fazenda Ana da Cruz, no qual 

passa a ADUTORA (TÚNEL 1); 

f) Que a TAMISA apresentou à COPASA MG o documento 

Informações Complementares - Avaliação dos Impactos do 

Projeto CMST sobre a Adutora do Sistema Rio das Velhas, de 

fevereiro de 2018, elaborado pela empresa CERN -

Consultoria e Empreendimentos de Recursos Naturais Ltda. 
(Anexo I); 

g) Que o documento Informações Complementares - Avaliação 

dos Impactos do Projeto CMST sobre a Adutora do Sistema 

Rio das Velhas, citado em (f), apresenta em seu anexo 1 o 

Parecer Técnico, de fevereiro de 2017, elaborado pela 

empresa VMA Engenharia de Explosivos e Detonações e o 

anexo 3 o documento denominado Avaliação de Estabilidade 

do Túnel da Adutora da COPASA MG, elaborado pela 

empresa MLF Geomecânica sob o nº MLF-RT-TAQ0001-18, 
de fevereiro de 2018; 

h) Que a conclusão do referido Parecer técnico da VMA citado 

em (g), no sentido de que, desde que cumpridas as premissas 

do estudo, existem condições técnicas suficientes para que o 

projeto possa ser implantado com os níveis de vibração pelo 

terreno em níveis inferiores aos limites estabelecidos pela 

legislação aplicável: norma da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) Normas Brasileiras 

Regulamentadoras (NBR) 9653:2005 "Guia para avaliação 

dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas 

minerações em áreas urbanas", não gerando, nessa condição, 
riscos à ADUTORA; 

i) Que a norma 9653 da ABNT foi recentemente atualizada e 

que a norma (NBR) 9653:2018 estabelece os limites para 

velocidade de vibração de partícula de pico acima dos quais 

podem ocorrer danos induzidos por vibrações do terreno; • 

Pág;oa 2 de 14 /f J 
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j) Que o documento denominado Avaliação de Estabilidade do 

Túnel da Adutora da COPASA MG elaborado pela empresa 

MLF citado em (g) avalia os impactos sobre o TÚNEL 1 

relacionados à passagem de caminhões e equipamentos 

pesados na estrada que se pretende construir sobre o mesmo, 

concluiu que a movimentação desses veículos não resultará 

em qualquer tipo de impacto ou instabilidade ao TÚNEL 1; 

k) Que a solicitação de informações complementares pela 

COPASA MG, através da Comunicação Externa 022/2018 -
SPMA (Anexo li); 

1) Que a resposta a Comunicação Externa 022/2018 

encaminhada pela TAMISA em 25 de junho de 2018 (Anexo 
111); 

m) Que a COPASA MG analisou toda a documentação 

apresentada pela TAMISA, citada nos itens anteriores, e, a 

partir das notas técnicas DVPR 004/2018 (Anexo IV), Nota 

Técnica DVHD 008/2018 (Anexo V), e Relatório de Análise 

Dinâmica (anexo VI), emitiu a Comunicação Externa 027/2018 

- SPMA (Anexo VII), na qual manifesta não oposição ao 

Empreendimento CMST desde que atendidas as 

recomendações listadas no documento; 

n) Que há necessidade de se estabelecer regras para o 

atendimento às recomendações; 

resolvem firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, mediante as seguintes 
cláusulas e condições, e: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente Termo de Compromisso tem por objeto estabelecer diretrizes e 

obrigações para a TAMISA atender as recomendações da COPASA MG, de modo 

que o Projeto CMST, após ser licenciado pelo órgão ambiental competente, seja 
implantado em condições que não acarre 

Rio das Velhas e estruturas acessórias; 
riscos para a integridade da adutora do 

(! 
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1.2 - Considera-se como área objeto de intervenção pela TAMISA, toda a área 

definida no Anexo VIII, impactadas por atividades da mineração que possam oferecer 

risco de dano na adutora do Rio das Velhas e estruturas acessórias. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DOS DOCUMENTOS 

2.1 - Os documentos Contratuais abaixo relacionados integram e constituem parte 

inseparável deste Termo de Compromisso: 

a) Anexo 1 - Informações Complementares - Avaliação dos Impactos do Projeto 

CMST sobre a Adutora do Sistema Rio das Velhas - fev/2018, CERN; 

b) Anexo li - Correspondência Externa 022/2018 - SPMA; 

c) Anexo Ili - Resposta a Correspondência Externa 022/2018 - SPMA; 

d) Anexo IV - Nota Técnica DVPR 004/2018 

e) Anexo V - Nota Técnica DVHD 008/2018 - Avaliação de Impactos Hidrológicos 

sobre a Adutora da COPASA MG; 

f) Anexo VI - Relatório de Análise Dinâmica - Sistema Rio das Velhas Nova Lima 

/ MG - Volume 1: Relatório Técnico de julho de 2018, elaborado pela Mohr 
Engenharia. 

g) Anexo VII - Correspondência Externa 027/2018 - SPMA; 

h) Anexo VIII - Planta contemplando a área objeto de intervenção; 

i) Anexo IX - Limites de segurança estabelecidos na NBR 9653:2018; 

j) Anexo X - Plano de sondagem rotativa e o programa de reavaliação 
geotécnica. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO MONITORAMENTO E CONTROLE DE VIBRAÇÕES 

3.1 - A TAMISA implantará um sistema de monitoramento de vibrações em um ponto 
fixo junto à ADUTORA, próximo ao ponto de coordenadas (UTM - SIRGAS 2000) E-

618.167 e N-7.795.141, situado nas proximidades do cruzamento da ADUTORA com 
o vale do córrego Cubango (ou córrego da Fazenda). 

3.2 - Ao longo da vida útil do empreendimento, o monitoramento será permanente, e \ ~ 
todas as detonações serão as com a utilização de sismógrafo. ~ 

(! J Página 4 de 14 
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3.3 - A metodologia a ser adotada no monitoramento de vibrações pelo terreno será a 

especificada na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Normas 

Brasileiras Regulamentadoras (NBR) 9653:2018 "Guia para avaliação dos efeitos 

provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas". 

3.4 - Os resultados do monitoramento efetuado ficarão à disposição da COPASA MG 

e serão a ela fornecidos em relatórios mensais regulares, que deverão ser entregues 

até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente, ou a qualquer momento, mediante 

solicitação por escrito. Os relatórios deverão conter a análise técnica do resultado do 

monitoramento, elaborado por profissional especialista independente e com 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

3.5 - A TAMISA utilizará medidas de controle com base na tecnologia disponível, 

elaborando planos de fogo específicos para cada caso, utilizando diferentes relações 

de carga máxima por espera em função da distância do ponto de detonação ao ponto 

de interesse, de forma que o amortecimento das ondas venha a fazer com que as 

vibrações no ponto de controle sejam sempre iguais ou inferiores aos limites de 

segurança estabelecidos na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) 9653:2018 "Guia para avaliação 

dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas". 

3.5.1 - Os limites de segurança estabelecidos na NBR 9653:2018, que levam em 

conta a velocidade de vibração de pico versus a frequência de vibração, estão 

reproduzidos no Anexo IX do presente Termo. 

3.6 - A TAMISA se compromete a realizar Análise Dinâmica (sismos induzidos pelas 

detonações) para as estruturas da ADUTORA, indicadas pela COPASA MG, caso o 

resultado do monitoramento, especificado no item 3.1 acima, indique a sua real 

necessidade. A análise será apresentada através de relatório, elaborado por 

profissional especialista, independente e com apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. 

3. 7 - Caso seja constatado algum risco de dano à ADUTORA em função das 

detonações, a TAMISA se compromete a interromper a operação até que seja 

implementada solução técnica, previamente aprovada pela COPASA MG, de modo a 

garantir a segurança da ADUTORA. 

) 
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CLÁUSULA QUARTA- DA AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA 

4.1 - Como forma de complementação e aferição dos estudos geotécnicos 

apresentados, a TAMISA se compromete a efetuar a sondagem rotativa e o programa 

de reavaliação geotécnica, especificados no Anexo X do presente instrumento. 

4.2 - O resultado do programa de reavaliação geotécnica será submetido à aprovação 

da COPASA MG. 

4.3 - A sondagem rotativa será realizada após a concessão da Licença de Instalação 

do empreendimento, que permite o desmatamento necessário para sua execução e 

será enviada à COPASA MG no prazo máximo de 6 meses após a Licença de 

Instalação. 

4.4 - Caso o resultado do referido programa conclua de maneira objetiva e fundada na 

melhor técnica pela inviabilidade da solução proposta pela TAMISA, a empresa se 

compromete a estudar e propor outra solução de engenharia para passagem sobre a 

ADUTORA, submetendo-a à aprovação da COPASA MG. 

4.5 - Caso ocorra a hipótese descrita no item 4.4, a TAMISA se compromete a 

implantar a nova solução somente após apresentação de projetos e anuência formal 

da área técnica da COPASA MG. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANAL ELEVADO (AQUEDUTO) SOBRE A ADUTORA 

5.1 - A TAMISA se obriga a construir um novo canal elevado (aqueduto) que passará 

sobre a ADUTORA de modo a suportar um hidrograma de cheia composto pela 

ruptura do aterro da bacia de sedimentação - BS04 e pela cheia associada a um 

tempo de retorno de 1000 anos da área de drenagem a montante. 

5.2 - Esse novo canal elevado deverá ser construído após a obtenção da Licença de 

Instalação da Fase 1 do empreendimento e concluído antes do início de sua 

operação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VISTORIA CAUTELAR 

6.1 - Antes do início das operações de desmonte por explosivos, será efetuada uma 

vistoria cautelar conjunta entre TAMISA e COPASA MG para avaliação do estado 

físico da ADUTORA e stru 
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pontos de oxidação ou de potenciais áreas mais fragilizadas na área objeto de 

intervenção definida no Anexo VIII ; 

6.2 - Os danos na adutora da COPASA MG e suas estruturas acessórias, 

eventualmente gerados pela atividade da TAMISA ou empresas terceirizadas por ela, 

serão indenizados conforme definido na Cláusula Oitava, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades previstas na Cláusula Nona. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DA TAMISA 

7.1 - Durante todo o período de operação do Projeto CSMT, a TAMISA se obriga a 

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, as obras e/ou serviços sob sua responsabilidade, constantes das Cláusulas 

Terceira , Quarta e Quinta deste instrumento, em que a fiscalização da COPASA MG 

verifique, de forma tecnicamente justificada, vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados, nos prazos que razoavelmente lhe forem 
fixados. 

7.2 - A TAMISA responderá por todos os prejuízos de qualquer natureza, inclusive 

moral, perdas e danos e lucros cessantes, comprovadamente decorrentes do 

exercício de suas atividades no "Projeto CSMT", comprovadamente causados à 

COPASA MG e/ou a terceiros. 

7.3 - A TAMISA obriga-se, também, a proceder, às suas expensas, a todas as 

alterações que, por motivo de ordem técnica, desde que embasado em parecer 

técnico independente, venham ser exigidas pela COPASA MG para a melhoria da 

segurança ou aperfeiçoamento das obras e serviços sob sua responsabilidade, 

constantes das Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta deste instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO OU 
CORREÇÃO DE DANOS 

8.1 - Todo dano à ADUTORA da COPASA MG e suas estruturas acessórias, que 

comprovadamente decorrer da atividade minerária, será imediatamente assumido pela 

TAMISA, que reembolsará a COPASA MG os valores despendidos - desde que 

comprovadamente estejam de acordo com os valores de mercado - ou, 

preferencialmente, exe rá, as obras e/ou serviços necessários para pronta 

recuperação e manut nção sua adutora e estruturas acessórias. 

Página 7 de 14 (f J 
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8.2 - Na ocorrência de dano à ADUTORA e suas estruturas acessórias 

comprovadamente decorrente da atividade minerária da TAMISA que ocasione 

interrupção da adução de água do Sistema Rio das Velhas, ou na necessidade de 

esvaziamento da adutora para recuperação e manutenção da unidade, deverá a 

TAMISA promover ampla indenização de todos os prejuízos causados, à COPASA 

MG e/ou terceiros, de natureza material, pessoal ou moral, inclusive perdas e danos, 

lucros cessantes, custas processuais e quaisquer outros encargos. 

8.3 - A TAMISA e a COPASA MG reconhecem o presente instrumento como título 

executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, li , do Código de Processo Civil. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES 

9.1 - O descumprimento das obrigações explicitadas nas Cláusulas Terceira e Quarta 

do presente Termo de Compromisso implicará: 

a) Advertência formal enviada a TAMISA; 

b) Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser aplicada após 10 dias da data de 

protocolo na TAMISA da advertência, caso a TAMISA não comprove o 

cumprimento da obrigação após o recebimento da Advertência; 

c) Multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após a aplicação da multa 

prevista no item anterior, até que seja cumprida a obrigação pela TAMISA. 

d) Encaminhamento de cópia de processo ao órgão ambiental e Ministério 

Público. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA 
MAIOR 

10.1 - A eventual inobservância e/ou descumprimento de qualquer das obrigações, 

condições ou prazos estabelecidos no presente termo, desde que resultante de caso 

fortuito ou força maior, deverá, no prazo máximo de até 24(vinte e quatro) horas, 

contadas da ocorrência do evento, ser comunicada e justificada à COPASA MG que, 

se for o caso, fixará novo prazo, razoável e proporcional à ocorrência de caso fortuito 

ou força maior, 

registradas. 
·am reestabelecidas as condições anteriormen~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 - Caso julgue necessário, a COPASA MG realizará vistorias nas áreas da 

TAMISA, objetivando verificar o cumprimento das medidas e obrigações definidas nas 

cláusulas do presente termo. 

11.2 - A TAMISA está obrigada a permitir e facilitar, com agendamento prévio de 24 

(vinte e quatro) horas, a fiscalização, pela COPASA MG, da execução das obras e 

serviços objeto do presente instrumento, facultando-lhe o livre acesso ao local das 

obras e serviços, bem como a todos os registros e documentos pertinentes, sem que 

essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da 

COPASA MG. O exercício da fiscalização não desobriga a TAMISA de sua total 

responsabilidade técnica quanto às obras e serviços executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREPOSTOS 

12.1 - Para o devido acompanhamento do cumprimento deste Termo de Compromisso 

são indicados os seguintes prepostos: 

✓ Pela TAMISA: Leandro Quadros Amorim (leandro.taquaril@terra.com.br) 

✓ Pela COPASA MG: Hamilton Rodrigues dos Santos 

(hamilton.santos1@copasa.com.br) 

12.2 - As comunicações e notificações entre as partes serão efetuadas por escrito e 
remetidas: 

a) em mãos, desde que comprovado por protocolo; 

b) por e-mail , desde que comprovada a recepção; 

c) por correio, registrado com aviso de recebimento. 

12.3 - Os prepostos indicados no item 12.1 poderão ser substituídos a qualquer 

momento por qualquer uma das Partes, mediante prévia comunicação por escrito à 
outra Parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

13.1 - O presente Termo vigorará até o final das operações de mineração 

desenvolvidas pela TAMISA ou por quem vier a sucedê-la na região da Fazenda Ana 

da Cruz, ficando acordado, contudo, que é condição para sua eficácia, que, antes do 

, as partes, se comprometem a ratificar as cláusul s 

atuais ou modificá-! m acordo, nos termos do item 13.2. 
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13.2 - A COPASA MG somente ratificará o presente Termo de Compromisso, para 

vigorar na operação da FASE 2, se a TAMISA comprovar o cumprimento integral de 

todas as obrigações assumidas neste instrumento e se, após realizada nova vistoria 

cautelar da adutora e avaliação técnica das atividades executadas pela TAMISA na 

FASE 1, inclusive de possíveis impactos na adutora e estruturas acessórias, não se 

identificarem riscos para sua operação. 

13.3 - Na hipótese de a COPASA MG não ratificar as condições deste Termo de 

Compromisso, notificará formalmente a TAMISA de sua decisão, adotando, ainda, as 

medidas administrativas e jurídicas com vistas a proteger seus interesses. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RECISÃO 

14.1 - O presente Termo é outorgado e aceito a título definitivo e permanente, 

vigorando durante o prazo previsto na Cláusula Décima Terceira, podendo, no 

entanto, ser rescindido, mediante simples comunicação escrita, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nas 
seguintes hipóteses: 

a) Dissolução, falência ou recuperação judicial da TAMISA; 

b) Utilização diversa daquela pactuada no preâmbulo deste Termo; 

c) Inadimplemento, pela TAMISA, de qualquer das obrigações pactuadas neste 

Termo, desde que não sanada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 

comunicação da inadimplência; 

d) Transferência, pela TAMISA, no seu todo ou em parte, do contrato e os direitos 

dele decorrentes, sem anuência prévia e expressa da parte receptora com a 

integralidade do presente Termo. 

e) Parágrafo único: Em caso de eventual fusão ou incorporação da TAMISA por 

terceiro, este se obriga em todos os termos desse contrato, sob pena de 
rescisão do mesmo. 

14.1 - A rescisão do presente Termo também poderá ocorrer caso o processo de 

licenciamento da TAMISA seja indeferido pelo órgão ambiental em caráter definitivo e 

quando não couber mais qualquer recurso ou medida 
independentemente d com icação entre as partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 

15.1 - A TAMISA se compromete a respeitar todas as disposições referentes ao 

presente instrumento, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT e as normas de procedimentos da COPASA MG, e demais normas atinentes à 

execução do objeto deste Termo de Compromisso. 

15.2 - A TAMISA se obriga, por si e seus prepostos, a respeitar e fazer respeitar as 

normas vigentes relativas à proteção ambiental, não havendo qualquer forma de 

solidariedade entre a TAMISA e a COPASA MG quanto a notificações, multas ou 

processos judiciais oriundos de infrações às aludidas normas ambientais, desde que 

relacionadas à área objeto de intervenção pela TAMISA previstas no Anexo VIII. 

15.3 - TAMISA deverá se submeter às medidas adotadas pelas autoridades 

ambientais, no âmbito de sua competência, sendo responsável pelos danos 

ambientais e pelo passivo ambiental a que der causa. 

15.4 - A não exigência por parte da COPASA MG, no exercício dos direitos que lhe 

assistem na forma deste instrumento e dos documentos referidos na Cláusula 

Segunda, será considerada mera liberalidade, não constituindo renúncia a esses 

direitos, nem impedimento ao seu exercício posterior, tampouco constituirá novação 

contratual, salvo se expressamente disposto no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 

16.1 - O presente Termo somente poderá ser transferido para terceiros, mesmo que 

parcialmente, com a prévia concordância, por escrito, de todos os seus termos pelo 

terceiro cessionário, e mediante prévia autorização da COPASA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RESPEITO AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 
DACOPASAMG 

17.1 - A TAMISA está ciente dos termos constantes do Código de Conduta Ética da 

COPASA MG, anexo, e compromete-se a observar por si, por seus administradores, 

prepostos, representantes e empregados, os seus princípios e diretrizes, e a manter, 

durante toda a sua relação com a COPASA MG e/ou com terceiros relacionados ao 

objeto do presente co~·...,.,.. os mais elevados padrões de ética e integridade, 

ase na ética e na cooperação mútua, produtiva e 

i 
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amigável, com vistas a solucionar de forma harmônica e equilibrada quaisquer 

questões supervenientes dele decorrentes. 

17.2 -A TAMISA deverá observar e fazer observar, por seus fornecedores, prepostos, 

empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados elevado padrão 

de ética e integridade durante todo a vigência deste contrato. É dever da TAMISA 

treinar seus empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do 

combate à corrupção e fraude. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO 

18.1 - A TAMISA conhece as leis e convenções aplicáveis, no Brasil, que proíbem 

atos de corrupção e outros atos lesivos contra a Administração Pública, dentre elas a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o 

Código Penal Brasileiro; a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei 

que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei 

nº 9.613/98) , a Lei nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 46.782/15, doravante 

denominadas, em conjunto, "Legislação Anticorrupção". Em todas as atividades e 

atos relacionados à execução do presente contrato, compromete-se a TAMISA a 

cumprir e fazer cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros, 

rigorosamente, a Legislação Anticorrupção. 

18.2 - A TAMISA conhece as disposições relacionadas ao combate à corrupção, seja 

ela pública ou privada, contidas na Política Anticorrupção da COPASA MG e 

compromete-se a cumprir fielmente essas disposições, comprometendo-se ainda a 

denunciar à COPASA MG qualquer infração a essas disposições que venha a ser do 
seu conhecimento. 

18.3 - A TAMISA obriga-se, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, 

patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, 

fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida, a agente público ou a 

terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pela 

Legislação Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de 

Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas, 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores por seus administradores, 

colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7°, inciso VIII, 

da Lei nº 12.846/201 Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e 

pf J ,~ i 
regulamentações. 
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18.4 - A TAMISA está ciente de que suas atividades relacionadas ao objeto deste 

contrato ou relacionadas com qualquer outro contrato celebrado com a COPASA MG 

não afrontam a Legislação Anticorrupção e de "lavagem" ou ocultação de bens, 

direitos e valores. 

18.5 - A TAMISA está ciente, ainda, de que não há qualquer agente público ou pessoa 

a ela relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em 

decorrência do presente contrato. 

18.6 - Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste contrato 

deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada, contendo discriminação 

dos serviços prestados e/ou bens adquiridos, conforme o caso. A TAMISA obriga-se a 

manter livros, contas, registros e faturas fidedignos e consistentes com as operações 

a que correspondem. A TAMISA concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de 

irregularidades ou de quaisquer práticas ilícitas, a COPASA MG, seja diretamente ou 

por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa inspecionar o 

local de execução deste contrato e auditar todos os documentos, contas e registros 

relacionados à contratação e à execução do objeto deste contrato. 

18.7 - Qualquer violação por parte da TAMISA à Legislação Anticorrupção ou à 
presente Cláusula será considerada uma infração grave a este contrato e consistirá 

justa causa para sua rescisão motivada, conferindo à COPASA MG o direito de 

declarar rescindido o presente contrato, sem qualquer ônus ou penalidade para si, 

ficando a TAMISA responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da 
legislação aplicável. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, para conhecer e julgar quaisquer controvérsias porventura oriundas do 
presente instrumento. 

) 
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E por estarem certas e ajustadas, assinam as partes o presente instrumento, em 2 

(duas) vias de igual teor e valia, para um só efeito de direito, na presença das 

testemunhas abaixo assinadas. 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2018. 

SINARA I u a~.-c;, RELES CHENNA 

DIRETORA PRESIDENTE - COPASA MG 

LI 

METROPOLITANA- COPASA MG 

c__P~ú 
TAQUARIL MINERAÇÃO~ 

Testemunhas: 

1- ~ ~ -
€, 1i Yt- kc:r- i ~ ~q, 1-o":>c:. ~ 

li -
S': lvc... 

CPF O:;;~ :o ê__c; - oo.G - 86 e p 8ernarao oo asconcellos Moreira 
OAB/MG 90.419 

PF q 13 )81/86-
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1. ASPECTOS PRELIMINARES  
 
 
A região sul do município de Belo Horizonte ocupa o limite norte da Província Mineral do Quadrilátero 
Ferrífero. O Quadrilátero Ferrífero engloba três unidades principais (ALMEIDA et al., 2005)1: os 
terrenos gnáissico-migmatíticos arqueanos (Complexos Metamórficos), uma sequência 
metavulcanossedimentar (Supergrupo Rio das Velhas), também arqueana, e sequências 
metassedimentares de idade Paleoproterozóica (Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi). 
 
A serra do Curral expõe rochas do Supergrupo Minas, caracterizadas por um espesso pacote de 
sedimentos depositado predominantemente em ambiente marinho, o qual experimentou deformação 
e metamorfismo registrando megadobramentos com polaridade tectônica de leste para oeste. O 
Supergrupo Minas é subdividido nos grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará, sendo cada um, 
por sua vez, subdividido em formações conforme suas características litológicas. 
 
Em termos estruturais a Serra do Curral é materializada pelo Homoclinal Serra do Curral. A estrutura 
consiste em um flanco inverso de uma dobra sinclinal, impressa nas rochas do Supergrupo Minas, 
que repousa em discordância sobre o embasamento Arqueano, representado pelas rochas do 
Complexo Metamórfico Belo Horizonte (MEDINA et al., 2005)2. 
 
A conformação do relevo do Quadrilátero Ferrífero foi influenciada pelas características lito-
estruturais da região (VARAJÃO, 1991)3. As rochas mais resistentes ao intemperismo químico e 
mecânico, como os quartzitos e itabiritos, se apresentam em imponentes cristas e sustentam as 
porções mais elevadas do relevo; em altitudes intermediárias, observam-se encostas esculpidas 
sobre os filitos e xistos; e nas regiões menos elevadas afloram os gnaisses e migmatitos. 
 
Assim, na serra do Curral destaca-se uma linha de cumeada sustentada por itabiritos da Formação 
Cauê (Grupo Itabira) caracterizando uma feição geomorfológica tipo “Hogback”.  
 

                                                             
1 ALMEIDA, L. G.; CASTRO, P. T. A.; ENDO, I.; FONSECA, M. A. O Grupo Sabará no Sinclinal Dom Bosco, 
Quadrilátero Ferrífero: Uma Revisão Estratigráfica, Revista Brasileira de Geociências, 35(2):177-186, junho 
de 2005. 
2 MEDINA, A. E.; DANTAS, M. E., SAADI, A. Projeto APA Sul RMBH: geomorfologia, mapa geomorfológico, 
escala 1:50.000 em 3 partes, Belo Horizonte SEMAD/CPRM, 2005 
3 VARAJÃO, C. A. C. A questão da correlação das superfícies de erosão do Quadrilátero Ferrífero, Minas 
Gerais. Revista Brasileira de Geociências, v. 21, n. 2, Rio de Janeiro/RJ, p. 138-145, 1991. 
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O Quadrilátero Ferrífero consiste em um terreno geológico polideformado com registro de diversas 
estruturas planares de natureza sedimentar (acamamento) e/ou deformacional (foliações, 
xistosidades, juntas, falhas e fraturas). Tais estruturas representam descontinuidades que 
influenciam diretamente o comportamento geotécnico do maciço rochoso.  
 
No Homoclinal Serra do Curral, a foliação proeminente tem direção Nordeste-Sudoeste (NE-SW) e 
mergulho para Sudeste (SE). Dessa forma, na encosta norte da serra, voltada para Belo Horizonte, 
a xistosidade mergulha para o interior do maciço, o que confere maior estabilidade à encosta e são 
observadas cristas marcantes na paisagem, por exemplo, no Parque Serra do Curral. Enquanto isso, 
na encosta sul, voltada para Nova Lima, a foliação mergulha com inclinação elevada em direção à 
face das encostas da vertente da serra, o que é favorável a ocorrência movimentos de massa, 
incorrendo em maior risco geológico.  
 
A instabilidade do maciço rochoso na região de Nova Lima é registrada na literatura que versa sobre 
o tema, onde são relatadas ocorrências de movimentos de massa, inclusive em áreas de mineração. 
 
Lesmez & Parizzi (2018)4 caracterizaram a qualidade geotécnica e hidráulica de um maciço de 
itabirito localizado nas proximidades da Mina de Águas Claras em Nova Lima/MG. Esses autores 
ressaltam que alguns deslizamentos de grande porte podem ocorrer, dependendo da direção e altura 
dos cortes realizados em estradas e minerações, como também do fluxo hidráulico que percola no 
interior das descontinuidades. Neste sentido, chamam a atenção do escorregamento de grande porte 
ocorrido em abril de 1992, na Mina de Águas Claras, em taludes da mineração no Morro do Patrimônio 
(Vide Figura 1). 
 
Soares (1996)5 relata que em abril de 1992 houve a ruptura de um talude na mina de Águas Claras, 
conhecido como Morro do Patrimônio, parte de uma área tombada pela Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, limítrofe ao Parque das Mangabeiras. A altura do talude rompido era de 237 m, com 
inclinação média de 43°. Em 09/04/1992 foi realizada inspeção de trincas subparalelas à direção dos 
taludes, que passaram a ser monitoradas e as atividades de lavra na região foram paralisadas. A 
ruptura do maciço ocorreu em 29/04/1992, sendo que a massa de minério alcançou uma distância 
de 500 m dentro da cava da mina. Esse rompimento ocasionou a destruição do chamado Marco VI 
do tombamento na cumeeira da serra (PARANHOS, 2012)6 
 
 

                                                             
4 LESMEZ, J. D. D.; PARIZZI, M. G. Estudo da Conectividade Hidráulica e Estabilidade de Talude de Maciço 
de Itabirito, Quadrilátero Ferrífero, MG. 16° Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 
São Paulo/SP, setembro de 2018 
5 SOARES, E. P. Análise de Estabilidade de um Talude da Mina de Águas Claras – MBR: Uma Visão Probabilística, dissertação de mestrado, engenharia civil, 

UFV, Viçosa, 66p., 1996 

6 PARANHOS, R. R. A. Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração em Regiões de Interesse 
Patrimonial, dissertação de mestrado, arquitetura e urbanismo, UFMG, Belo Horizonte, 2012. 
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Figura 1 – Cava da mineração Águas Claras (A) e detalhe do escorregamento no talude (B). Imagens extraídas 
do Google Earth em 10/05/22 às 9h50min. 
 
A mina de Águas Claras encerrou suas atividades no final de 2002. Com o encerramento das 
atividades, prosseguiu-se as obras de recuperação das áreas afetadas, englobando a obra de 
estabilização dos taludes do setor Cava Oeste da mina de Águas Claras, ressaltando a presença de 
itabiritos friáveis a pouco friáveis, com o maciço rochoso mostrando foliação sub-paralela à face do 
talude (DINIS & LOPES, 2019)7. A orientação dos planos de fraqueza e a surgência de água em 
pontos isolados na superfície dos taludes ocasionou rupturas nos materiais mais competentes, por 
processos de descalçamento e deslizamento. Após várias tentativas de estabilização do local, foi 

                                                             
7 DINIS, J.; LOPES, J. Estabilização dos Taludes do Setor Cava Oeste da Mina de Águas Claras – Nova 
Lima/Brasil, XII Simpósio de Práticas de Engenharia Geotécnica da Região Sul, GEOSUL, 2019, Joinville, 
SC, outubro, 2019. 

A 

B 
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previsto, na região superior da Cava Oeste, entre as cotas 1.330 e 1.280 m, o reperfilamento dos 
taludes, criando-se taludes com altura entre 15 e 25 m e inclinação entre 35° e 50°, com a 
implementação de sistema de contenção, constituído por tela metálica de alta resistência, associada 
a uma malha de grampos. A essa intervenção se somaram várias outras, que demandaram um 
planejamento de elevada complexidade, consideradas as condicionantes locais de ordem ambiental, 
orográfica e de natureza geológica e geotécnica (DINIS & LOPES, 2019). Os grampos tiveram que 
ser executados por profissionais com formação em técnicas de alpinismo industrial, com certificação 
internacional. As atividades exigiram um grande número de trabalhadores especializados e a 
utilização de grande número de equipamentos leves e pesados, adaptáveis às condições locais. A 
imprensa noticiou a utilização de 200 alpinistas industriais, além de helicóptero para o transporte dos 
trabalhadores, com as obras finalizadas em 2018 (Jornal Estado de Minas, 17/08/2018), a um custo 
de R$ 240 milhões8. 
 
Em estudo ao denominado talude Mangabeiras, situado no acesso à mina de Águas Claras, junto à 
divisa de Nova Lima com Belo Horizonte, Lesmez & Parizzi (2018) consideraram as características 
desse talude muito semelhantes ao talude rompido da mina de Águas Claras. Foi ressaltado que a 
associação dos condicionantes geológicos, geomorfológicos naturais e físicos (incluindo a ação 
interna da água nos maciços rochosos e de solo) e dos processos intempéricos, atuam como agentes 
predisponentes e preparatórios às movimentações, ocasionando a redução da resistência mecânica 
do material. Ponderam que, apesar da hematita compacta apresentar elevando grau de resistência, 
quando alterada torna-se material friável, com baixa coerência, podendo ser classificados como 
maciços muito ruins do ponto de vista geotécnico. Concluem que a elevada inclinação da foliação, a 
realização de cortes íngremes e as características das orientações das descontinuidades favoráveis 
à instabilidade são fortes condicionantes para o desencadeamento de escorregamentos. 
 
Para exemplificar essa condição geotécnica adversa da encosta sul da serra do Curral, apresenta-
se, na sequência, fotografias extraídas de Lesmez & Parizzi (2018) do citado talude Mangabeiras 
(figuras 2 e 3). 
 
Nota-se assim que qualquer intervenção nas encostas da vertente sul da serra do Curral apresentam 
riscos intrínsecos e exigem estudos geológico-geotécnicos aprofundados, com definição de medidas 
criteriosas de intervenção, observando os sérios riscos implícitos e os elevados custos de 
remediação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 https://ibram.org.br/noticia/vale-investira-r-240-milhoes-na-recuperacao-de-aguas-claras/ 
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Figura 2 - Visão geral do talude Mangabeiras, exibindo cicatriz de 
ruptura planar (fonte: Lesmez & Parizzi, 2018) e a foliação marcante, de 
elevada declividade na face da encosta 

 
Figura 3 – Detalhes da ruptura (fonte: 
Lesmez & Parizzi, 2018). 

 
2. SOBRE A INTERVENÇÃO DA TAMISA NA VERTENTE SUL DO PICO BELO HORIZONTE 
 
O pico Belo Horizonte, a 1.390 m de altitude, representa a porção mais elevada da Serra do Curral, 
marco referencial na paisagem urbana de Belo Horizonte.  
 
A borda da denominada cava Oeste proposta pela mineração TAMISA se encontra a cerca de 150 m 
a jusante do Pico Belo Horizonte, na vertente sul da Serra Curral, onde tem-se uma situação similar 
à apresentada no item anterior (Figura 4). 
 

 
Figura 4 – Localização prevista para cavas Norte, Oeste e Central a serem instaladas na operação da 
mineração TAMISA (Extraído do Relatório EIA Projeto complexo minerário serra do Taquaril, 2019 – Golder – 
pág. 62). 
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Com a abertura da cava, ocorrerá uma situação semelhante à supra descrita por Lesmez & Parizzi 
(2018) (vide Figura 5), ou seja, elevada inclinação da foliação e a realização de cortes íngremes, não 
sendo conhecidas as características das orientações das descontinuidades favoráveis à 
instabilidade, visto que o EIA – Estudo de Impacto Ambiental apresentado pela mineração 
TAMISA não detectou tais riscos para esse importante marco topográfico. 
 

 
Figura 5 – Imagem Google Earth destacando a localização aproximada da cava Oeste e sua a proximidade 
com o Pico de Belo Horizonte, bem como o contexto geológico do maciço a ser explorado com aquele 
encontrado na cava da mina de Águas Claras. O círculo vermelho aponta a localização aproximada da Cava 
Norte. 
 
O EIA (GOLDER, 2019)9, em sua página 235, cita que foram observadas inclinações no itabirito da 
ordem de 30 a 70°, mencionando ainda a ocorrência de uma zona de falha (descontinuidades). Cita-
se ainda que as rochas se encontram intemperizadas e limonitizadas, sendo citada a ocorrência de 
itabiritos dolomíticos com alto grau de intemperismo. 
 
Em sua página 1.175, o EIA (GOLDER, 2019) cita que o Plano de Detonação e Desmonte prevê 
conceitualmente que 70% do material será extraído por escavadeira e 30% demandarão o uso de 
explosivos. Logo, a situação geológico-geotécnica adversa ocasionada pela abertura da cava, será 
ainda impactada pelo uso de explosivos, com a geração de vibrações que poderá potencializar os 
riscos de rupturas ao longo das descontinuidades pré-existentes. O estudo de vibração teve como 
objetivo específico avaliar os efeitos da vibração na adutora da COPASA e na subestação SE-
Taquaril e linhas de transmissão/distribuição da CEMIG e não abordou possível potencialização 
de risco de ampliar as instabilidades geotécnicas, inclusive afetando os taludes da mina 
adjacente (Águas Claras). 
 

                                                             
9 GOLDER ASSOCIATES BRASIL CONSULTORIA E PROJETO LTDA. Estudo de Impacto Ambiental – 
EIA Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril, RT-013_199-515-2486_01-J, Belo Horizonte, 
dezembro/2019. 

CAVA 
NORTE 
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Deste modo, procura-se demonstrar que a situação geológica-geotécnica da encosta frente à 
intervenção prevista na instalação da cava Oeste, com o uso de explosivos para desmonte das 
rochas, pode representar um risco a integridade do importante marco topográfico do Pico Belo 
Horizonte. A grande proximidade entre a cava Oeste e o Pico de Belo Horizonte é motivo de 
preocupação visto que a exploração da área em questão pode resultar em destruição do marco 
topográfico tombado, como ocorrido com o citado Marco VI, quando do rompimento da encosta 
denominada Morro do Patrimônio, ou seu comprometimento, com as medidas de recomposição de 
elevada complexidade e custo, conforme demonstrado pelas intervenções conduzidas pela empresa 
Vale S/A na mina de Águas Claras nas obras de estabilização das encostas da Serra do Curral. 
 
Sem abordagem dos possíveis impactos ao Pico Belo Horizonte, o EIA caracterizou o impacto de 
alteração do relevo para a fase 2, como de importância alta e magnitude baixa, citando que as 
alterações são passíveis de desencadear a formação e aceleração de processos erosivos nas 
vertentes e assim acarretar efeitos na morfologia original do relevo, havendo potencial para a 
formação de feições, como sulcos, ravinas, voçorocas e processos associados, como os 
deslizamentos e quedas de blocos (movimentos de massa). 
 
IEPHA-MG (2020)10 realizou criterioso estudo de visadas da Serra do Curral, onde de diferentes 
ângulos, mostra a importância do Pico Belo Horizonte na paisagem. Entretanto, o EIA não ressaltou 
tal fato e não realizou estudo de visadas para demonstrar como se dará a inserção do 
empreendimento nos diferentes ângulos que, a princípio, se restringiria à paisagem do município de 
Nova Lima (Figura 6 e 7). 
 

 
Figura 6 – Vista do Pico Belo Horizonte, a partir da MG-030, em Nova Lima (IEPHA/MG, 2020). 

 
No entanto, a ausência de estudos específicos para mapear os parâmetros geológico-geotécnicos, 
acompanhado das devidas análises de estabilidade necessárias para mensurar os riscos implícitos 
à integridade do Pico Belo Horizonte, não permite afirmar que a paisagem de Belo Horizonte não 
será afetada com a abertura da cava oeste. 
 

                                                             
10 IEPHA-MG. Dossiê para Tombamento da Serra do Curral, localizada nos Municípios de Belo Horizonte, 
Nova Lima e Sabará, 1615p., Belo Horizonte/2020 
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Figura 7 – Vista do Pico Belo Horizonte, mostrando sua porção oeste em Nova Lima, a partir da base 
da Polícia Militar (IEPHA, 2020). 

 
Cabe ressaltar que essa importante variável não fica restrita à cava Oeste, mas engloba as demais 
cavas, todas situadas na vertente sul da Serra do Curral. Neste sentido, a cava Norte se encontra no 
limite municipal com Belo Horizonte. Qualquer instabilidade no maciço a montante, além de 
representar interferência na paisagem, invadirá o território municipal Belo Horizonte, já afetado 
pelas interferências da mina CORUMI. 
 
3. VISITA TÉCNICA – CONSIDERAÇÕES DE CAMPO 
 
No dia 12/05/22 equipe de geólogos da SMMA realizou visita técnica ao Pico de Belo Horizonte. A 
partir da atividade de campo foi possível visualizar com maior clareza as áreas em que se pretende 
abrir as cavas de exploração CMST e instalar a infraestrutura necessária para implantação/operação 
do empreendimento. 
 
É preocupante a localização da cava Oeste a ser implantada no sopé do Pico de Belo Horizonte, 
patrimônio tombado pelo IPHAN. A distância linear entre o pico e a estrutura de mineração a ser 
implantada é irrisória e, a poucos metros, da área verifica-se cava desativada da Mina Águas Claras, 
onde movimentos de massa comprometeram o Marco Topográfico IV do tombamento. Tal situação 
pode ser observada na imagem panorâmica da Figura 8 e nas imagens de detalhes das figuras 9 e 
10. Considerando o episódio de deslizamento do talude na mina desativada e que o maciço rochoso 
a ser explorado pelo CMST, na base do Pico Belo Horizonte, tem esse mesmo arcabouço, 
enfatizamos que há risco que a história se repita e que o marco topográfico, tombado pelo 
IPHAN, tenha sua estabilidade geotécnica comprometida. 
 

 
Figura 8 – Vista panorâmica exibe da direita para esquerda: (1) cava desativada da Mina de Águas Claras; (2) 
região pretendida para abertura da cava Oeste – CMST; (3) Pico de Belo Horizonte; (4) região pretendida para 
abertura da cava Norte – CMST; (5) Área da mineração EMPABRA, desativada. 

1 
2 

3 

4 5 
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Figura 9 – Detalhe do talude Mina de Águas Claras estabilizado, após deslizamento, com uso de tecnologias 
avançadas complexa e onerosa implementação.  
 

 
Figura 10 – Detalhe mostrando limites da área onde está prevista implantação da cava Oeste – CMST (2) e 
Mina de Águas Claras (1) 
 
Quanto a localização prevista para Cava Norte – CMST, cabe destacar: 
 É contiguo a cava da mina desativada da EMPABRA (Figura 8 e Figura 11); 
 Aparentemente serão mineradas entidades geomorfológicas com passível alteração da 
morfologia da serra do Curral, hoje em processo de tombamento a nível estadual. 
 

2 

1 
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Figura 11 – A. Detalhe da Área prevista para exploração cava Norte – CMST (4) e contigua à mineração 
EMPABRA, desativada (5). B. Taludes com processos de movimento de massa, erosão e transporte na mina 
desativada da EMPABRA.  
 
É possível observar, na cava abandonada da mineração da EMPABRA que os processos de 
deslizamento apresentam maior incidência naqueles taludes de alto ângulo cuja declividade mergulha 
para SE, mesma direção de mergulho da foliação, ou seja, com situação geotécnica desfavorável 
(Figura 9.B).  
 
 

4 5 

A 

B 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
O arcabouço geológico-estrutural impresso na serra do Curral e sua relação com as faces das 
encostas da serra bem como as surgências de água relacionadas à interseção de descontinuidades 
exercem influência sobre a estabilidade geotécnica do maciço rochoso. Tal fato é evidenciado pelo 
histórico de deslizamentos registrados na face sul da serra do Curral, especialmente em áreas de 
mineração, na região de Nova Lima/MG. Nesse segmento da serra, as relações entre os parâmetros 
de estabilidade geotécnica culminam em situação de elevado risco geológico.  
 
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), apresentado pela TAMISA, não contempla estudos específicos 
e detalhados no que tange o mapeamento das descontinuidades geológicas existentes no maciço, e 
sua relação com as faces dos taludes de alta inclinação, previstos no processo de abertura das cavas 
de exploração. Ademais, não é contabilizado o comprometimento da resistência/estabilidade do 
maciço rochoso frente ao uso de explosivos, bem como o rebaixamento do nível d’agua (NA) 

necessário para o aprofundamento das cavas de exploração do minério. 
 
A instalação da cava Oeste tem distância prevista de apenas 150 m com o Pico de Belo Horizonte, 
importante elemento da paisagem do munícipio homônimo. O contexto geológico-geotécnico do 
maciço a ser explorado, na face sul da serra, é historicamente favorável à ocorrência de movimentos 
de massa. Ressaltamos o episódio de deslizamento no talude “Morro do Patrimônio” (cava desativada 
da mina de Águas Claras) o qual resultou no comprometimento do Marco Topográfico IV do 
tombamento. Essa situação é passível de ocorrer, envolvendo o Pico de Belo Horizonte, 
durante a operação da Cava Oeste. Também, deve ser considerado que o uso de explosivos na 
remoção do minério é fonte de energia (ondas), que em sua propagação poderá promover 
deslocamentos/vibrações ao longo das descontinuidades, podendo resultar em movimentos de 
massa que venha a comprometer a integridade do já referido marco topográfico. 
 
Dos estudos ora apresentados pela mineradora, conclui-se que não está garantida a 
estabilidade geotécnica do Pico de Belo Horizonte e, também, não é possível afirmar que a 
implantação da mineração não vai causar impactos à paisagem do município. As afirmações 
elencadas pelo empreendimento, no que tange aos impactos gerados na instalação/operação 
pretendida, ainda carecem de dados técnicos que as sustentem, e que passa por um estudo 
detalhado da caracterização do maciço com o levantamento das descontinuidades estruturais e suas 
características (orientação, persistência, espaçamento, etc.), complementado por análises 
cinemáticas, através de diagramas estereográficos considerando as orientações dos taludes das 
cavas previstas.  
 
Há que se considerar que, o elemento geomorfológico do tipo “serra” é composto por suas duas 

vertentes e linha de cumeada, e a intervenção/alteração em qualquer um dos flancos, independente 
dos limites municipais, afeta o conjunto geomorfológico como um todo.  
 
Ante ao exposto, os fatos levantados apontam risco desnecessário e indesejável com a 
necessidade de adoção dos Princípios da Prevenção e Precaução, que norteiam toda a lógica 
do Direito Ambiental, para que sejam realizadas as devidas análises e estudos técnicos 
visando à preservação integral do Pico de Belo Horizonte (símbolo da cidade - elemento que 
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compõe o brasão de armas de Belo Horizonte e marca institucional, patrimônio já tombado 
pelo IPHAN) e do elemento geomorfológico serra do Curral com processo de tombamento em 
curso a nível estadual.  
 
 

Belo Horizonte, 16 de maio de 2022 
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PARECER TÉCNICO SOBRE PROJETO COMPLEXO MINERÁRIO SERRA DO TAQUARIL – 

CMST LOCALIZADO NO ENTORNO DA ÁREA TOMBADA DA SERRA DO CURRAL, 

SUBÁREA 04 - TAQUARIL. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente parecer técnico da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo/ DPCA avalia o projeto 

Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, em termos de impacto no patrimônio cultural 

município de Belo Horizonte e Nova Lima. O projeto de mineração proposto pela Taquaril 

Mineração S/A – TAMISA prevê nova atividade de mineração por um período de 13 anos, em 

ampla área preservada no município de Nova Lima, a qual faz divisa com o município de Belo 

Horizonte. 

O projeto CMST se implantaria em área adjacente à da Mina Corumi, empreendimento de 

mineração mais antigo, que se localiza na área tombada da Serra do Curral, pertencente ao 

município de Belo Horizonte. A extração de minério na Mina Curumi pela Empresa de Mineração 

Pau Branco (Empabra) causou grande degradação ambiental na Serra do Curral, não tendo sido 

implementado, como previsto no PRAD, o cronograma de recuperação da área, em relação às 

características físicas, bióticas e paisagísticas em atendimento às diretrizes de recuperação 

deliberadas pelo CDPCM/BH quando da proteção da área pelo tombamento municipal. 

2. O TOMBAMENTO DA SERRA DO CURRAL NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS 

A Serra do Curral é patrimônio cultural de Belo Horizonte. Sua paisagem cultural se desenvolve no 

sentido nordeste-sudeste, marcando o espaço urbano da capital mineira como símbolo da cidade. 

Trata-se de um marco geográfico para Belo Horizonte, documento vivo da história de Minas 

Gerais e um patrimônio cultural e ambiental de inesgotável beleza cênica. 

O conjunto paisagístico da Serra do Curral está inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / IPHAN - 

Processo 591-T-58, inscrição 29-A, folha 08, desde 21 de setembro de 1960. 

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte de 1990, em seu art. 224, inciso I, declarou o 

Alinhamento Montanhoso da Serra do Curral, compreendendo as áreas do Taquaril ao Jatobá, 

como monumento natural, paisagístico, artístico ou histórico. 

Em 1991, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH) aprovou o 

perímetro de tombamento e definiu diretrizes gerais de proteção. 

Em 1997, a Serra do Curral foi eleita pelos belo-horizontinos como símbolo maior da cidade.  
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Em 2002, foi feita uma revisão do tombamento municipal. A área total tombada foi subdividida, 

para efeito da proteção, em quatro subáreas, de acordo com suas características morfológicas, de 

ocupação e inserção na cidade, assim como seu caráter paisagístico-ambiental. Os limites de 

cada subárea foram determinados pelas bacias hidrográficas que compõem a Serra. Além das 

subáreas foi traçado um perímetro de vizinhança ou entorno na parte voltada para o município de 

Belo Horizonte, para atender ao disposto na Lei no 3.082/84, art. 17. Contudo, a área de entorno 

na porção que pertence ao território do município de Nova Lima não recebeu demarcação física, 

dada a restrição de abrangência norma legal ao território do município de Belo Horizonte. 

Em 2018 foi lançado pelo IEPHA o edital de licitação para a elaboração do Dossiê para 

tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. A área de abrangência da proteção 

estadual incluirá tanto o município de Belo Horizonte quanto o de Nova Lima. O documento do 

IEPHA informa que: 

As porções a serem estudadas para a definição das áreas de proteção deverão 
incluir a área atualmente tombada pelo município de Belo Horizonte assim 
como uma área de superfície equivalente a esta, porém localizada no município 
de Nova Lima, tomando-se como eixo aproximado de simetria a crista da serra 
do Curral, que constitui limite territorial entre os dois municípios. Deverão ser 
consideradas também as porções NE e SW, que abrigam áreas nos municípios 
de Sabará e Brumadinho, respectivamente. Outras áreas adjacentes poderão 
ser consideradas para proteção, a partir da sua possível identificação como 
áreas ambientalmente semelhantes e ou de relevância histórica ou geológica.1 

3. LEGISLAÇÃO E PRINCÍPIOS E BÁSICOS DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  

A Constituição Federal, de 1988, prevê que devem ser objeto de proteção, Art. 216 inciso IV- as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos 

– culturais; e inciso V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, corrobora através do Art. 208 afirmando 

que “Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem: 

II - os modos de criar, fazer e viver; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico;” 

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, de 1990, no sentido de reafirmar a 

Constituição Federal e Estadual, vem através do Art. 167 municiar a capital mineira no sentido da 

 

1 Edital de licitação IEPHA, Processo IEPHA/MG n.º 2201002000034/2018, Belo Horizonte, IEPHA, 2018, p. 33. 
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proteção do seu patrimônio histórico, - “constituem patrimônio cultural do Município os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência 

à identidade, à ação e à memória do povo Belo Horizontino, entre os quais se incluem: 

II- os modos de criar, fazer e viver; 
V- os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, artístico, paisagístico, 
paleontológico, ecológico e científico;” 

A mesma Lei Orgânica, também no sentido de reafirmar, o parágrafo primeiro do art. 216 da 

Constituição Federal e o Art. 209 da Constituição Estadual, diz que: “O município, com a 

colaboração da sociedade civil, protegerá o seu patrimônio histórico e cultural, por meio de 

inventários, pesquisas, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de 

acautelamento”. 

Também a Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, traz na Seção IV o item “Dos 

Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, o Art. 62 – Destruir, inutilizar ou 

deteriorar: 

I- bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único – Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano 
de detenção, sem prejuízo da multa. 
Art. 63 – Alterar o aspecto ou estrutura da edificação ou local especialmente 
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida: 
Pena – reclusão, de um a três anos de, e multa. 
Art. 64 – Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, 
assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, 
turístico, histórico, cultural, religiosos, arqueológico, etnográfico ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 
com a concedida: 
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 65 – Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano: 
Pena  - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Parágrafo único – Se o ato realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses 
a um ano de detenção, e multa. 

O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, em seu artigo 18 trata do entorno dos bens tombados, definindo que: 

Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 
impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob 
pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste 
caso a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto.  
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A Lei municipal nº 3802 de 6 de julho de 1984, em seu artigo 17, também trata da vizinhança dos 
bens tombados, definindo que: 

Sem prévia autorização do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção 
que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou 
cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, 
impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo 
objeto. 

A Deliberação n° 26/2002, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, 

publicada no Diário Oficial do Município em 29 de junho de 2002 definindo os limites da Subárea 4 

- Taquaril, que define o perímetro de tombamento da referida área e as diretrizes de proteção. 

A Deliberação n° 147/2003, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte 

publicada no Diário Oficial do Município em 07 de janeiro de 2004, definindo as diretrizes de 

proteção do Perímetro de Entorno/Vizinhança. 

Na interpretação do Direito, os Princípios básicos de proteção ao patrimônio cultural 

constituem norma de hierarquia superior, que deve prevalecer sobre as demais. Segundo o 

professor Marcos Paulo de Souza Miranda2, é recomendável que as análises sobre o patrimônio 

cultural sejam feitas também a partir de princípios básicos da proteção do patrimônio cultural: 

Essa necessidade mais se destaca porque as muitas normas que 
regulamentam a matéria (Lei do Tombamento, Lei dos Sítios Arqueológicos, 
Estatuto das Cidades, Decreto sobre o Patrimônio Imaterial, etc.) encontram-se 
desarticuladas, dispersas em diplomas de várias épocas e nem sempre 
regulamentam todas as hipóteses que na prática são enfrentadas por aqueles 
que militam na área.3 

Souza de Miranda cita nove princípios fundamentais: Fruição Coletiva, prevenção de danos, 

Responsabilização, Equilíbrio, Participação popular, Vinculação dos Bens Culturais, Educação 

Patrimonial, Solidariedade Intergeracional e Multiplicidade dos Meios Protetivos. Destes na 

presente análise destacamos especialmente e de forma sintética os seguintes: 

Princípio da Prevenção de Danos, ou seja, as meras ameaças (e não 
necessariamente os danos) ao patrimônio cultural devem ser punidas na forma 
da lei (art. 216, § 4º). Ou seja, em termos de patrimônio cultural nosso 
ordenamento está orientado para uma posição de caráter fundamentalmente 
preventiva, voltada para o momento anterior à consumação do dano – o do 
mero risco. Diante da pouca valia da mera reparação, sempre incerta e, 
quando possível, na maioria das vezes excessivamente onerosa.  

Souza Miranda utiliza o exemplo de implantação de empreendimento minerário: 
“Se existe dúvida sobre a ocorrência ou não de danos ao patrimônio cultural 

 

2 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo, Mestres e Conselheiros, 
Manual de Atuação dos Agentes do Patrimônio Cultural, IEDS, 2009, pag. 14-23. 
3 Marcos Paulo de Souza Miranda é professor de direito processual ambiental, promotor de Justiça do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais e coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico. 
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em decorrência da implantação de um grande empreendimento de mineração 
no município (tráfego de veículos pesados pelo centro histórico, detonações, 
destruição de sítios arqueológicos e de cavernas, etc.) nenhum ato de 
autorização das atividades deve ser praticado. Na dúvida, protege-se o 
patrimônio da coletividade até que todos os estudos sejam concluídos e tudo 
seja esclarecido 

Princípio da Responsabilização o qual decorre do que dispõe a Constituição 
Federal em seu art. 225 § 3º, verbis: As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. A ampla responsabilidade pelos danos causados 
ao patrimônio cultural está relacionada com a autonomia e independência entre 
os três sistemas existentes: civil, administrativo e criminal, de forma que um 
mesmo ato de ofensa a tal bem jurídico pode e deve acarretar 
responsabilização, de forma simultânea e cumulativa, nas três esferas, nos 
exatos termos do que determina a nossa Constituição Federal. Exemplo: Quem 
destruir uma caverna deverá pagar indenização cível pelos danos irreversíveis, 
conforme quantificação feita por perito (o valor da indenização é recolhido ao 
Fundo de Direitos Difusos Lesados); responderá criminalmente pela prática do 
delito do art. 62 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de reclusão de um a 
três anos; e ainda deverá pagar multa administrativa ao IBAMA. 

Princípio do Equilíbrio. Por força deste princípio, deve-se buscar a criação 
dos meios adequados para assegurar a integração das políticas de 
crescimento econômico e social e de conservação do patrimônio cultural, tendo 
como finalidade o desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. Como 
exemplo cita a construção de uma hidrelétrica coloca em risco um sítio 
arqueológico de extrema relevância situado a poucos metros do local previsto 
para o barramento da represa, pode ser tecnicamente possível o deslocamento 
do barramento um pouco para cima, a fim de que o sítio não seja destruído. 
Desta forma estaríamos conciliando o patrimônio cultural e o desenvolvimento 
econômico. 

Princípio da Solidariedade Intergeracional. A nossa Constituição Federal 
dispõe que é dever do Poder Público e da coletividade a proteção do meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput). Sendo certo 
que os bens que integram o patrimônio cultural estão incluídos entre os bens 
ambientais, em seu sentido amplo, impõe-se a defesa dos mesmos com vistas 
às gerações vindouras, já que são de fundamental importância para a sadia 
qualidade de vida e para a dignidade da pessoa humana.  

4. ANÁLISE 

É importante contextualizar o contexto em que se pretende implantar o projeto CMST da Taquaril 

Mineração S/A – TAMISA. Trata-se de área no município de Nova Lima, adjacente à chamada 

subárea 4, que é uma das quatro subáreas que conformam a área tombada da Serra do Curral 

pelo Município de Belo Horizonte. 

Mais especificamente, o empreendimento foi proposto adjacente à Mina Corumi da Empresa de 

Mineração Pau Branco (Empabra), localizada dentro da área tombada pertencente ao município 

de Belo Horizonte. Embora se trate de empreendimentos distintos, um realizado e o outro 

projetado por empresas distintas em municípios também distintos, efetivamente, para efeito de 

impacto cultural e ambiental, a análise leva em consideração uma mesma paisagem cultural.  
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Na figura 1, é delimitada em linha azul a subárea 4 do tombamento municipal de Belo Horizonte. 

As manchas coloridas representam as seguintes ambiências: área de preservação (APr), área de 

preservação 01 (APR01), área de preservação 02 (APr02), área de recuperação 01 (Are01) e área 

de recuperação 06 (ARe06). As áreas hachuradas referem-se à vizinhança ou entorno da área 

tombada dentro do município de Belo Horizonte. 

A mancha vermelha aplicada sobre a fotografia aérea, está fora do limite do município de Belo 

Horizonte e refere-se à área pretendida para o projeto CMST no município de Nova Lima. Notar 

que a denominada Cava Norte é projetada adjacente à Mina Corumi, sendo, em termos de 

impacto, uma ampliação da atividade mineraria já existente na Mina Corumi. A nova cava 

inevitavelmente alterará o perfil do alinhamento montanhoso objeto do tombamento municipal e 

interferirá na visibilidade do Pico Belo Horizonte, que na sua porção a partir da cota 1250 até o 

seu cume, está incluído no tombamento federal pelo Iphan de 1960. 

 

Figura 1 – Mapeamento cultural dom diretrizes de proteção deliberadas pelo CDPCM/BH subárea 4 e localização do 
projeto CMST. Fonte: edição DPCA, 2021. 

É importante mencionar as diretrizes deliberadas pelo CDPCM/BH para a subárea 4, uma vez que 

a similaridade e continuidade das áreas pertencentes aos dois municípios permite a análise mais 

coerente do projeto. 

Pico Belo Horizonte, tombado pelo Iphan  
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As diretrizes de proteção deliberadas pelo CDPCM/BH para a subárea 4 estão detalhadas nas 

Deliberação n° 26/2002, que trata especificamente da porção tombada e na Deliberação n° 

147/2003 que trata da parte do entorno em sua porção dentro dos limites do município de Belo 

Horizonte. 

A deliberação n° 26/2002 prevê a implementação de diretrizes de recuperação, preservação e 

conservação da Serra do Curral, visando consolidá-la como espaço de educação ambiental, lazer, 

recreação, turismo e fruição pela comunidade de Belo Horizonte e de seus visitantes. Nessa área, 

verificam-se ambiências distintas, que são refletidas nos três conceitos a seguir enunciados: 

 Áreas de preservação: áreas constituídas por nascentes e cabeceiras dos 
afluentes da margem direita do ribeirão Arrudas, unidades de conservação, 
praças e demais áreas verdes de domínio público, assim como cristas, 
contrafortes, esporões e encostas de visibilidade regional, nas quais importa 
manter as suas condições naturais, sendo vedada a ocupação que não seja 
destinada exclusivamente à finalidade de proteção do bem cultural tombado.  

Áreas de recuperação: áreas que sofreram intervenções modificadoras de 
suas condições naturais, nas quais devem ser adotadas medidas para reverter 
os danos ocasionados em suas características físicas, bióticas e paisagísticas, 
de modo a garantir a conformidade de sua utilização com os objetivos da 
proteção do bem cultural tombado. 

Áreas de diretriz especial: áreas sujeitas à definição de diretrizes específicas 
de proteção com vistas a promover a melhoria das condições de preservação 
ambiental e paisagística.(...)”4 

De acordo com a deliberação n° 26/2002, na área tombada é vedado edificar, descaracterizar ou 

abrir vias em praças, unidades de conservação e demais espaços incluídos em seu perímetro de 

tombamento. É prevista a proteção à vegetação nativa, devendo ser promovida a substituição dos 

espécimes exóticos, mediante plano a ser aprovado pelo COMAM, ouvido o CDPCM-BH. 

A deliberação n° 26/2002 prevê que em relação às novas atividades minerárias, o órgão 

executivo de proteção do patrimônio cultural deve comunicar ao DNPM, atual Agência Nacional de 

Mineração, que as áreas da Serra do Curral, objeto do presente tombamento, não estão sujeitas a 

novas autorizações para pesquisa ou lavra mineral. Para a mancha correspondente à Are01 a 

deliberação n° 26/2002 determina: 

As áreas com degradação ambiental e paisagística decorrente de atividade 
minerária ou de ocupação urbana deverão ser recuperadas de acordo com o 
plano respectivo a ser aprovado pelo Comam, ouvido o CDPCM-BH, 
observados os requisitos técnicos estabelecidos. 

A recuperação ambiental e paisagística deve adotar métodos de trabalho 
condizentes e harmônicos com a paisagem original da Serra do Curral, 
utilizando-se insumos típicos desse ambiente. 

 

4Dossiê de Tombamento da Serra do Curral - Subárea 4: Taquaril (Processo 01.045036.02.93). Belo Horizonte: 
GEPH/SMARU/PBH – junho/2002, pp. 79-81. 



Num. 9543045177 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:31
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173173000009539136946
Número do documento: 22070600173173000009539136946

Página 8 de 11 

                      Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

 

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

As áreas classificadas como Área de Recuperação 1 (ARe1) são áreas 
não-parceláveis e de visibilidade regional, portanto, non aedificandi, 
devendo ser objeto de recuperação ambiental e paisagística, a fim de 
serem integradas à APr contígua. 

A mancha denominada Are06 é uma área degradada, contudo é prevista a sua recuperação com 

posterior parcelamento e, portanto, é tratada pelos critérios da Deliberação n° 147/2003, que 

prevê a seguinte diretriz para essa área de recuperação (Are): 

As áreas classificadas como Área de Recuperação 6 (ARe6) admitem a 
ocupação urbana e a recepção de potencial construtivo com a finalidade 
de viabilizar a sua recuperação ambiental e paisagística. O parcelamento 
do solo fica condicionado à efetivação das diretrizes previstas para a 
ARe1 (Diretriz no 08, alínea “b”), tendo ainda limitada a altimetria máxima 
das edificações à cota 1.150. 

A análise das fotografias, mostrada no item 5 deste parecer, nas quais foi feita a sobreposição do 

traçado geral do projeto CMST, evidencia-se a ampliação do impacto já existente na área da Mina 

Corumi em Belo Horizonte, ainda não recuperada, que seria inevitavelmente expandida para Nova 

Lima, com reflexos em ambos os municípios. 

A Serra do Curral é um bem cultural que está tombado em duas esperas administrativas (Federal 

e Municipal). Há ainda estudos em andamento para a conclusão do tombamento na esfera 

estadual, pelo IEPHA. Portanto, recomenda-se que não sejam concedidas novas autorizações 

para pesquisa ou lavra mineral e que avaliações de licenciamento ambiental e de impacto 

ao patrimônio cultural tenham caráter intermunicipal. Recomenda-se, também, que entorno 

não demarcado da Serra do Curral no município de Nova Lima, as diretrizes já deliberadas pelo 

CDPCM/BH para a subárea 4 possam ser tomadas como subsídio para a proteção cultural e 

eventual pedido de licenciamento ambiental e de avaliação de Impacto ao patrimônio cultural. 

Reforçamos o entendimento que não se trata de considerar o território dos dois municípios como 

dissociados, uma vez que o bem protegido envolve uma paisagem cultural que se desenvolve no 

território em configuração que independe das delimitações administrativas. 

Considerando a situação atual da área de implantação do projeto CMST, que efetivamente se 

implantaria na vizinhança do bem cultural, deve ser observado que qualquer intervenção nessa 

área deverá atender, também, à legislação federal que organiza a proteção do patrimônio histórico 

e artístico nacional. De fato, na vizinhança de bem tombado não pode ser admitida intervenções 

que lhe impeça ou reduza a visibilidade. (art. 17, Decreto-Lei nº 25/ 1937). O impacto de 

visibilidade não trata apenas de simples obstrução física (distância, perspectiva, altura), mas deve 

ser considerado também nos seus aspectos finalísticos (harmonia, integração, ambiência)5. 

 

5 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo. Op. Cit. pag. 107. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1755/
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O IEPHA, órgão estadual de proteção cultural, em seu projeto para tombamento da Serra do 

Curral considera relevante para proteção considerar uma superfície do município de Nova Lima 

equivalente à protegida no município de Belo Horizonte, tendo como eixo aproximado de simetria 

a crista da Serra do Curral. Dessa forma, o projeto CMST, resultaria dentro da área de relevância 

estadual, em vias de ser protegida. É, portanto, temerário que se considere qualquer 

licenciamento ambiental para novas minerações antes que se conclua o tombamento na 

espera estadual. Ademais, o projeto causaria impactos não restritos a Nova Lima, uma vez que 

resulta na alteração drástica da paisagem, na destruição de vegetação, nascentes, habitats de 

espécies endêmicas em uma área não se restringiria apenas a um município. 

O projeto CMST evidencia, conforme mostrado nas fotografias aéreas do Google Earth, a 

ampliação da descaracterização do alinhamento montanhoso da Serra do Curral, criando nova 

lacuna ao longo da desse alinhamento, o que se daria em decorrência de escavações, erosões e 

deslizamentos, principalmente da Cava Norte na vertente voltada para Nova Lima. Prevê-se, 

então, destruição do bem cultural objeto do tombamento municipal de Belo Horizonte. 

A ainda relativa desarticulação e dispersão das normas de proteção deliberadas nas três esferas 

administrativas sugere a necessidade da análise pelos princípios fundamentais da proteção 

cultural, expostos acima, considerando, ainda, para a área situada no município de Nova Lima, a 

possibilidade de aplicação das diretrizes em vigor para a área tombada pelo município de Belo 

Horizonte. Essa tendência está presente, inclusive, no edital de licitação para a elaboração do 

Dossiê para tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral pelo IEPHA. 

Em vista das intercorrências para a realização do PRAD da Mina Corumi, é importante avaliar, no 

âmbito de um possível Licenciamento Ambiental e de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Cultural 

para o projeto CMST, as exigências para a realização de um eventual PRAD do projeto proposto, 

em Nova Lima, pois inevitáveis seriam os reflexos da degradação da área, que se somaria à 

degradação causada pela Mina Corumi, afetando gravemente o patrimônio cultural comum aos 

dois municípios e de relevância estadual e nacional. O Princípio da Prevenção de Danos trata 

exatamente dessa ameaça ao patrimônio cultural. (art. 216, § 4º da Constituição Federal). 

Conforme esclarece Miranda6: 

Diante da pouca valia da mera reparação, sempre incerta e, quando possível, 
na maioria das vezes excessivamente onerosa, a prevenção de danos ao 
patrimônio cultural é a melhor, quando não a única solução ante a dificuldade 
de retornar ao status quo ante bens dotados de especial valor, representando 
sua degradação ou desaparecimento um empobrecimento imensurável do 
patrimônio de toda a coletividade. Por isso, a proteção do meio ambiente 
cultural deve ser eficaz e temporalmente adequada. 

 

6 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo. Op. Cit. pag,18. 
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5. ANÁLISE PELAS FOTOGRAFIAS 

 
Vista da área do projeto CMST a partir da Mina Corumi em Belo Horizonte, vendo-se em segundo plano as marcações 
em branco das áreas previstas projeto CMST em Nova Lima. Fonte: Google Earth. 

 
Vista da área do projeto CMST a partir da Mata da Baleia em Belo Horizonte vendo-se em segundo plano a crista do 
alinhamento montanhoso e o Pico Belo Horizonte. Fonte: Google Earth. 
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Vista da área da área do projeto CMST adjacente à Mina Corumi e a linha que demarca a crista da Serra do Curral 
(linha pontilhada). Fonte: Google Earth. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 22 de março de 2021 
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Ofício GAB-SMMA/COMAM nº 0545/21 
 
 

Belo Horizonte, 24 de março de 2021 
 
 
Senhores Conselheiros, 
 
 
Referência: Informe ao COMAM 
Empreendimento: Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST  
Empreendedor: Taquaril Mineração S/A - TAMISA  
Localização: município de Nova Lima, divisa com o município de Belo Horizonte, no 
entorno da área tombada da Serra do Curral, Subárea 04 - Taquaril 
Cadastro SMMA n° 02718/21  
 
 
Vimos pelo presente relatar ao Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM acerca 
do licenciamento do empreendimento Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), de 
responsabilidade da Taquaril Mineração S.A. – TAMISA, em curso junto à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad, nos seguintes 
termos: 
 

PROCESSO: Licenciamento Ambiental SLA n.º 218/2020  
FASE DO LICENCIAMENTO: Licença Prévia + Licença de Instalação - LP + LI 
concomitante  
MUNICÍPIO: Nova Lima – MG  -  ZONA: Rural 
BACIA FEDERAL: Rio São Francisco  -  BACIA ESTADUAL: Rio das Velhas (SF5)  
ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017)  -   Classe 6: 

• Lavra a céu aberto - minério de ferro 
• Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a seco 
• Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido 

(Fase 2)  
• Pilhas de rejeito / estéril – Minério de Ferro  
• Linhas de transmissão de energia elétrica  

 
Conforme DN COPAM nº 213/17, que regulamenta as tipologias de empreendimentos e 
atividades cujo licenciamento ambiental será atribuição dos Municípios, 
 

Art. 2º Para fins desta Deliberação Normativa, adotam-se as seguintes definições: 
I - área diretamente afetada (ADA): área onde ocorrerão as intervenções do 
empreendimento; 
II - área de influência direta (AID): área sujeita aos impactos ambientais diretos da 
implantação e operação da atividade e empreendimento; 

 
 
Plenário do COMAM 
Conselho Municipal do Meio Ambiente 
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Desse modo, conquanto os estudos revelem que o município de Belo Horizonte constitui 
área de influência direta (AID) do empreendimento, face à implantação em Nova Lima, 
conclui-se que o município não foi consultado pelo órgão licenciador estadual para 
emissão de carta de anuência por não caracterizar área diretamente afetada (ADA). 
 
Todavia, considerando a proximidade do empreendimento com o limite das divisas dos 
municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, além da existência de possível imprecisão na 
demarcação dessa área e, ainda, ante à possibilidade de significativo impacto do 
empreendimento no território municipal, submetemos o estudo ambiental do 
empreendimento às análises das equipes técnicas da Diretoria de Licenciamento 
Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – DLAM/SMMA, bem como da 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público da Fundação Municipal de Cultura - 
DPCA/FMC, que chegaram às seguintes conclusões: 
 
De acordo com o Parecer Técnico nº 0294/21, datado de 17/03/2021, a DLAM verificou 
que o empreendimento faz limite com Mina Corumi (explorada pela EMPABRA) que 
extraiu minério de ferro na região do Taquaril, em Belo Horizonte, até o início da década 
de 1990, quando teve suas atividades paralisadas pelo COMAM, em razão do 
tombamento da Serra do Curral. O atual projeto prevê duas fases, ao longo de 13 anos 
de operação, com a lavra e beneficiamento de aproximadamente 31 milhões de 
toneladas de minério de ferro, gerando 24 milhões de toneladas de produtos. Além da 
operação, do escoamento da produção e da proximidade do projeto com os parques 
municipais das Mangabeiras, Fort Lauderdale e Paredão da Serra do Curral (Parque 
Serra do Curral), também foram analisados os estudos relativos aos meios físico, biótico 
e socioeconômico, concluindo não haver justificativa para desconsiderar e excluir o meio 
ambiente de Belo Horizonte das discussões, estudos e levantamentos. Ainda, após 
demarcação do limite municipal e da poligonal da área objeto do decreto de lavra do 
projeto minerário, constatou-se que uma porção mínima do empreendimento (cerca de 36 
m²) encontra-se em território belo horizontino, caracterizando Área Diretamente Afetada – 
ADA e, por conseguinte, determinando a outorga de anuência do MBH para os fins 
previstos no artigo 10, §1º, da Resolução CONAMA n° 237/1997. 
 
No mesmo sentido, o Parecer Técnico da lavra da DPCA/FMC, datado de 22/03/2021, 
observou que o empreendimento seria implantado em área adjacente à da Mina Corumi, 
localizada na área tombada da Serra do Curral, cuja atividade gerou grande degradação 
ambiental, pendente, ainda hoje, da implantação do cronograma de recuperação da área 
(previsto no PRAD). O parecer ressalta que a Serra do Curral é protegida por 
tombamento federal e municipal (Deliberação n° 26/2002 e 147/2003 do Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte – CDPCM-BH), além de ser objeto 
de estudo desde 2018 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA 
para fins de proteção (abrangendo as áreas de Belo Horizonte e Nova Lima), de modo 
que seria temerário considerar qualquer licenciamento ambiental para novas minerações 
antes que se conclua o tombamento na esfera estadual. Avaliou ainda que a nova cava 
poderá alterar o perfil do alinhamento montanhoso objeto do tombamento municipal e 
interferirá na visibilidade do Pico Belo Horizonte. Considerando que o impacto de 
visibilidade não trata apenas de simples obstrução física (distância, perspectiva, altura), 
mas deve ser considerado também nos seus aspectos finalísticos (harmonia, integração, 
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ambiência), reforça o entendimento que não se trata de considerar o território dos dois 
municípios como dissociados, uma vez que o bem protegido envolve uma paisagem 
cultural que se desenvolve no território em configuração que independe das delimitações 
administrativas. Por fim, conclui que o projeto CMST amplia a descaracterização do 
alinhamento montanhoso da Serra do Curral, criando nova lacuna em decorrência de 
escavações, erosões e deslizamentos, podendo contribuir para destruição do bem 
cultural objeto do tombamento municipal de Belo Horizonte e atualmente em estudo pelo 
Estado de Minas Gerais. 
 
Conforme se afigura, além dos possíveis impactos para a fauna e flora do Parque das 
Mangabeiras e ao corredor ecológico que será prejudicado pelo empreendimento, o 
histórico de eventos prejudiciais à diretriz de preservação da Serra do Curral ocorridos 
em outros projetos minerários também localizados no alinhamento montanhoso da Serra 
do Curral, associados aos danos possíveis advindos do projeto minerário em questão, 
bem como ao fato do perímetro do decreto de lavra adentrar o município de Belo 
Horizonte, além da possibilidade de haver deslizamentos que atinjam o território 
municipal, demonstra a necessidade de que Belo Horizonte seja ouvida na forma 
determinada pelo artigo 10, § 1º, da Resolução CONAMA nº 237, de 9/12/1997. 
 
Ressaltamos que, além da manifestação favorável do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN, o empreendimento vem obtendo as anuências devidas dos 
parques estaduais próximos e está na iminência de ser levado à deliberação da Câmera 
de Atividades Minerárias do COPAM sem, nenhum momento, considerar as repercussões 
no território de Belo Horizonte. 
 

Assim, uma vez que o Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST se localiza 
no entorno da área tombada da Serra do Curral (Subárea 04 – Taquaril), podendo gerar 
impacto no Município de Belo Horizonte, tanto no aspecto ambiental quanto do patrimônio 
cultural, e, considerando que, até o momento, a Prefeitura de Belo Horizonte não foi 
convidada a se manifestar no processo de licenciamento estadual, por precaução, 
apresentamos ao COMAM o presente informe para conhecimento e a providência de 
solicitar ao órgão ambiental competente que solicite a carta de anuência do MBH e outras  
que eventualmente julgar pertinentes. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Mário de Lacerda Werneck Neto – BM. 114.235-4 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 

Avenida Afonso Pena, 342, 7º Andar, Centro, CEP: 30130-009 
Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0596, email: smma@pbh.gov.br 

 

 

Ofício GEXMA/EXTERNO Nº 0592/21 

Belo Horizonte, 29 de março de 2021. 

Assunto: Deliberação do COMAM 
Cadastro SMMA nº: 02718/21 
Empreendedor: Tamisa Mineração 

 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM, no uso de suas atribuições, com base na Lei 
Municipal n.º 4.253, de 04 de dezembro de 1985, na Lei Municipal n.º 11.181, de 08 de agosto de 
2019, em análise do processo em epígrafe, que trata do licenciamento ambiental do 
empreendimento Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, situado no município de 
Nova Lima, divisa com o município de Belo Horizonte, no entorno da área tombada da Serra do 
Curral, Subárea 04 - Taquaril, deliberou na reunião ordinária do COMAM do dia 24/03/2021: 
 

• Solicitar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SEMAD, órgão ambiental estadual competente, onde tramita o Licenciamento 
Ambiental SLA nº. 218/2020, para que esta requeira carta de anuência do Município 
de Belo Horizonte, conforme art. 10, § 1º, da Resolução CONAMA nº. 237/199, e 
parecer técnico SMMA nº. 249-21 e parecer técnico DPCA de 22/03/2021 anexos a 
este ofício. 

 
  

Atenciosamente, 
 

 

 

Mário de Lacerda Werneck Neto – BM. 114.235-4 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
À 
 
Marília Carvalho de Melo 
Secretária Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLAM 
 
 

PARECER TÉCNICO nº 0294/21 
 

 
Cadastro SMMA n° 02718/21 
Empreendimento: Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST 
Empreendedor: Taquaril Mineração S/A - TAMISA 
Localização: município de Nova Lima, divisa com o município de Belo Horizonte 
Referência: Informe ao COMAM – Resposta ao MPF do ofício n° 798/2021/Gabinete de 
Procurador da República 

 
1. Introdução 

A SMMA tomou conhecimento recentemente da intenção da Taquaril Mineração S/A – TAMISA 
implantar o projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, no município de Nova Lima, 
junto ao limite municipal com Belo Horizonte. 
 
Esse empreendimento faz limite com o empreendimento da empresa Empabra – Mina Corumi que 
extraiu minério de ferro na região do Taquaril em Belo Horizonte até o início da década de 1990, 
quando teve suas atividades paralisadas pelo COMAM, motivado pelo tombamento da Serra do 
Curral pela Lei Orgânica do município. Após vários anos, foi aprovado um PRAD no local para 
reabilitação da área degradada pela atividade minerária. Ao longo desse processo, o Estado, pelo 
fato do empreendimento estar situado junto ao limite municipal de Nova Lima, considerou que a 
análise deveria ser no âmbito estadual, visto que os impactos da atividade extrapolavam o território 
de Belo Horizonte, passando a avaliação à alçada do Estado. 
 
É notório o reconhecimento de Belo Horizonte da importância ambiental e paisagística da Serra do 
Curral para o município. Ao longo dessa, observa-se o Parque das Mangabeiras, o Parque Serra 
do Curral, o Parque Fort Lauderdale. A nível estadual, tem-se o Parque Estadual da Baleia, o 
Parque Estadual Serra do Rola Moça, a Estação Ecológica do Cercadinho, a Área de Proteção 
Especial do Barreiro (Manancial do Barreiro). Além do tombamento municipal, parte da serra é 
tombada a nível federal, pelo IPHAN. Em 2015, o Governo Estadual propôs, em conjunto com os 
municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, a criação do 1° Corredor Ecológico da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte na Serra do Curral. 
 
Apesar deste contexto, tem-se que o citado empreendimento, já com anuência do IPHAN, vem 
obtendo as anuências devidas dos parques estaduais próximos e está próximo de ser levado à 
deliberação da Câmera de Atividades Minerárias do COPAM e, em nenhum momento, considerou 
as repercussões no território de Belo Horizonte. 
 
Deste modo, apresenta-se um sintético informe ao COMAM sobre o empreendimento em questão. 
 

2. Informações sobre o empreendimento 

O projeto CMST prevê a lavra e o beneficiamento de minério de ferro em reservas situadas dentro 
do limite do município de Nova Lima, no trecho da Serra do Curral conhecido como Serra do 
Taquaril. Os Direitos Minerários são os processos ANM n° 4.791/1961 (portaria de lavra) e ANM 
831.207/1985, 833.232/2003 e 831.142/2005 (requerimento de lavra). 
 
A empresa Taquaril Mineração S/A pertence ao grupo TAMISA (Grupo Cowan), proprietário da 
Fazenda Ana da Cruz, propriedade rural em Nova Lima e Sabará, com cerca de 1.200 ha. 
 
O projeto prevê duas fases, ao longo de 13 anos de operação, com a lavra e beneficiamento de 
aproximadamente 31 milhões de toneladas de minério de ferro, gerando 24 milhões de toneladas 
de produtos.  
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A Fase 1 contempla a lavra de minério hematítico, com beneficiamento a seco, gerando granulado 
e finos como produtos. Engloba a lavra do minério nas frentes Cava Norte e do minério rolado no 
vale seco a jusante da Cava Norte; planta de britagem e peneiramento (ITM 1); disposição de 
estéril na pilha PDE 1; construção de 4,5 km de estrada interna; construção de 04 bacias de 
contenção de sedimentos; construção de posto de combustível; construção de estruturas 
administrativas. Em termos temporais, a implantação será realizada em 6 meses, a operação em 
4 anos, com uma escala de produção de 1 milhão de toneladas ano. 
 
A Fase 2 compreenderá a lavra de itabirito friável rico, com beneficiamento a úmido, na Cava Oeste 
e Cava Central e o minério remanescente na Cava Norte, numa escala de lavra de 4 milhões de 
toneladas ano de ROM; implantação de planta de beneficiamento a úmido (ITM2); disposição do 
estéril e do rejeito em pilhas – PDE 1 e PDE 2; construção de 1,3 km de novos acessos internos e 
funcionamento das quatro bacias de contenção de sedimentos, do posto de combustível e das 
estruturas administrativas. A Fase 2 tem um período de 2 anos de implantação e uma operação 
de 9 anos, a partir do Ano 5 até o Ano 13. A escala de produção é de 3 milhões de toneladas ano. 
Conforme o EIA, 84% (84,7 ha) da área total do empreendimento (101,24 ha) está inserida na 
Fazenda Ana Cruz. A imagem aérea a seguir, extraída do Estudo de Impacto Ambiental, mostra a 
Área Diretamente Afetada pelo projeto, junto ao limite municipal de Belo Horizonte. 
 

 
Área Diretamente Afetada pelo Projeto CMST 
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Cabe ressaltar que o escoamento da produção, em ambas as fases do projeto, será realizado por 
caminhões rodoviários com destino à MGT-262, aproveitando as estruturas abandonadas da 
antiga Ferrovia do Aço, constituídas por dois túneis, os pilares de uma ponte inacabada sobre o 
ribeirão Arrudas e uma área terraplenada, com cerca de 4 km de comprimento e 100 m de largura 
média, todo este inserido no município de Sabará. O percurso total da estrada será de cerca de 
7,5 km, como pode ser visualizado na imagem aérea a seguir. 
 

 
Estrada a ser utilizada para escoamento da produção, no município de Sabará (Fonte: EIA, 

2019) 
 
O projeto está situado próximo à entrada do Túnel 1, existindo uma estrada de ligação interna 
conectando o projeto ao túnel. A partir desse ponto, a estrada seguirá até o Túnel 2 e os pilares 
abandonados, sobre os quais a empresa pretende construir uma ponte. A empresa está 
desenvolvendo tratativas com o DEER-MG. Essa estrada não fez parte do escopo do EIA.   
 
O estudo aborda sobre o perímetro de tombamento da Serra do Curral estabelecido pelo art. 224, 
inciso I, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, mencionando que este dispositivo foi 
declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 1996. Cita ainda 
que o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte deliberou pelo 
tombamento provisório, em âmbito administrativo da Serra do Curral, mediante a publicação de 04 
deliberações, sendo que a Deliberação n° 26/2022 englobaria a subárea que limita com a região 
do empreendimento. O relatório ressalta que tal tombamento não pode se prolongar, 
evidentemente, para os municípios vizinhos, logo seus efeitos não se projetam para as áreas 
apropriadas pelo Projeto CMST. Foram citadas as anuências concedidas pelo IPHAN em relação 
ao tombamento federal da Serra do Curral. 
 
Outra questão abordada no EIA, diz respeito à proximidade do projeto com os parques municipais 
das Mangabeiras, Fort Lauderdale e Paredão da Serra do Curral (Parque Serra do Curral) e a 
desnecessidade de anuência dos gestores dessas unidades. Pelo fato do projeto se localizar 
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exclusivamente no município de Nova Lima, o estudo afirma que não dependeria de autorização 
do gestor de unidades presentes em outro município, pois isso seria assumir que o município 
poderia exceder sua competência administrativa além de seu limite territorial. 
 
Para realização do diagnóstico ambiental, preliminarmente foram estabelecidas as áreas de estudo 
local e regional para os meios físico, biótico e socioeconômico. Após avaliar os impactos nos meios 
diagnósticos, foram estabelecidas as áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 
 
Na sequência, apresenta-se a Área de Estudo Local para diagnóstico do meio físico. É possível 
observar que foi utilizado somente o critério de bacia hidrográfica. Apesar das estruturas estarem 
situadas junto ao limite com o município de Belo Horizonte, este não foi considerado como passível 
das repercussões do empreendimento. 
 

 
Área de Estudo Local considerada para diagnóstico do Meio Físico 

 
O Meio Físico abordou os seguintes temas: clima e condições meteorológicas, qualidade do ar, 
ruído, geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos superficiais, áreas de preservação 
permanente – APP, hidrogeologia, qualidade das águas, espeleologia. 
 
Para levantamento do clima, foram consideradas as Normais Climatológicas da Estação 
Climatológica de Belo Horizonte, do INMET. 
 
Para o tema Qualidade do Ar, foram estabelecidos cinco pontos de monitoramento, sendo que o 
ponto PQar 01, se encontra na av. Professor Navantino Alves, 667, bairro Jardim Taquaril, apesar 
de Belo Horizonte não ter sido considerado como Área de Estudo Local. 
 
Da mesma forma, para o tema ruído, também foram estabelecidos 05 pontos de monitoramento, 
sendo um ponto em Belo Horizonte, no mesmo local do ponto de qualidade do ar. 
 
Para o Meio Biótico, foi estabelecida a Área de Estudo Local apresentada a seguir que considera, 
em Belo Horizonte, o Parque Estadual da Baleia e os parques municipais dos Mangabeiras e 
Paredão da Serra do Curral. 
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Área de Estudo Local considerada para diagnóstico do Meio Biótico 

 
Para diagnóstico do meio biótico, foram considerados os temas flora (pteridófitas, gimnospermas 
e angiospermas) e fauna dos seguintes grupos: herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna, 
mastofauna não voadora (mamíferos de pequeno, médio e grande porte), mastofauna voadora, 
entomofauna de importância sanitária, ictiofauna (peixes), comunidades hidrobiológicas 
(fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos). 
 
Desses, cabe menção aos mamíferos de médio e grande porte, que demandam uma área de vida 
maior e realizam grandes deslocamentos. O estudo diagnosticou cinco espécies ameaçadas: lobo-
guará, onça-parda, raposinha, cateto e jaguatirica. 
 
Para o meio socioeconômico, o EIA informou que foi considerada como Área de Estudo Local a 
Fazenda Ana da Cruz, os municípios de Nova Lima, Sabará e as regiões administrativas Centro 
Sul e Leste de Belo Horizonte. 
 

3. Discussão 

Conforme metodologia proposta, o EIA, após a avaliação dos impactos ambientais, delimitou as 
áreas de influência direta e indireta do empreendimento para os meios físico, biótico e 
socioeconômico. 
 
As áreas de influência direta e indireta para o meio físico demarcadas excluíram o território de Belo 
Horizonte, considerando somente a questão de bacia hidrográfica. No entanto, na sequência, o 
EIA apresenta as áreas de influência temáticas de ruído, de qualidade do ar e de vibração que 
mostram as áreas passíveis de serem impactadas no território municipal, conforme apresentado 
na sequência: 
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Logo, nota-se que o limite municipal não é uma parede invisível que define que todas as 
repercussões desse empreendimento ficarão restritas ao município de Nova Lima. 
 
Verifica-se que Belo Horizonte foi excluído das discussões, estudos e levantamentos e o COMAM 
foi desconsiderado até de uma simples comunicação. 
 
Observa-se que o local se encontra distante das ocupações humanas de Belo Horizonte e, por 
isso, provavelmente, não serão receptores dos incômodos ocasionados pelo empreendimento. 
Contudo, deve-se considerar que são áreas de baixa ocupação justamente porque Belo Horizonte, 
reconhecendo a importância ambiental do limite sul do município, definiu em seu zoneamento 
municipal e na criação de áreas de proteção ambiental, a vocação à preservação. 
 
Para melhor conhecimento do espaço de vida dos mamíferos de médio e grande porte, seria válido 
considerar os parques municipais próximos, especialmente o Parque das Mangabeiras, cujo limite 
sudeste se encontra a cerca de 500 m da denominada cava Norte. Quando se considera o corredor 
ecológico da Serra do Curral é estranho não mencionar essa grande proximidade do 
empreendimento com o Parque das Mangabeiras. É perceptível, apesar de dividida pela cumeeira 
da Serra do Curral, uma continuidade natural entre as cabeceiras do córrego da Serra e do córrego 
da Fazenda. No entanto, não houve nenhum ponto amostral de fauna em Belo Horizonte e 
nenhuma abordagem sobre essa inter-relação espacial e a presença de um corredor ecológico. 
Conexão essa que, com o empreendimento, será interrompida ou prejudicada, ilhando espécies 
nas unidades existentes, reduzindo seu hábitat. 
 
Para desmonte do material rochoso, o empreendimento prevê o uso de explosivos. As diferentes 
atividades que serão realizadas no local irão ampliar a antropização, aumentar o risco de incêndios, 
alterar a qualidade do ar e o nível de ruído e de vibração.  
 
Feitas essas considerações, entende-se que houve uma desconsideração ao meio ambiente de 
Belo Horizonte que não se justifica pelo fato do empreendimento não estar situado em seu 
território. 
 
Dentro do contexto legal o EIA afirma que o empreendimento será desenvolvido dentro do 
perímetro do decreto de lavra emitido para o empreendedor. Os limites desse decreto estariam 
contidos apenas no território do Município de Nova Lima. Nesses termos, apenas uma fração do 
terreno daquele município compreenderia a denominada Área Diretamente Afetada – ADA. 
 
A Área Diretamente Afetada é conceituada conforme o artigo 2º, I, da Deliberação Normativa 
COPAM nº 213/2017, como segue: “área onde ocorrerão as intervenções do empreendimento”.  
 
O parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/1997, dispõe: “No procedimento de 
licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão 
de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes”. 
 
Portanto, sabendo-se que o decreto de lavra ocupa exclusivamente o território do Município de 
Nova Lima, este seria o ente federativo a ser convocado a emitir a certidão referida acima. Essa é 
a impressão a partir das ilustrações apresentadas nos estudos ambientais. A SMMA solicitou à 
Secretaria Municipal de Política Urbana a demarcação do limite municipal e da poligonal da área 
objeto do decreto de lavra do projeto minerário em tela. O resultado mostra que o território de Belo 
Horizonte está incluído no interior da poligonal em três porções separadas (figuras 1 e 2 ao final 
do texto). Essas três áreas somam cerca de 36 m². É um espaço mínimo, porém pertencente e 
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administrado pelo Município de Belo Horizonte. Portanto, mesmo mínima, essa porção do território 
implica em que Belo Horizonte compõe a Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento, o 
que resulta na exigência do atendimento à obrigação prevista no artigo 10, §1º, da Resolução 
CONAMA n° 237/1997 também em relação à capital do estado. 
 
A possibilidade da interferência do empreendimento sobre o território de Belo Horizonte é 
percebida na porção superior da chamada “cava norte” do projeto aonde haverá, no mínimo, o 
ajuste do terreno natural com a bancada mais elevada projetada para essa cava. Sabendo-se que 
na região a montante do Parque Estadual da Baleia está em nível topográfico superior em relação 
ao território de Nova Lima, é possível prever o surgimento de focos erosivos com escoamento no 
sentido de Nova Lima, assoreando o vale do município vizinho por meio da erosão da área mais 
elevada no município de Belo Horizonte, desde que não haja o devido controle de engenharia. 
 
A topografia na área da cava norte do projeto CMST é bastante acentuada, com mergulho das 
camadas rochosas em posição que favorece o surgimento de movimentos de massa, deslocando 
volumes do terreno encosta abaixo, podendo provocar o recuo da linha de divisa para o interior do 
atual território do município de BH, já que ela acompanha a linha de cumeada do alinhamento 
montanhoso. 
 
Ressalta-se, aqui, que há um exemplo conhecido de interferência direta de um empreendimento 
localizado em Nova Lima sobre o território de B. Horizonte: a conhecida Mina de Águas Claras, 
que promoveu a deformação do perfil emblemático da Serra do Curral à altura do Parque das 
Mangabeiras e motivou manifestações da sociedade da época (“Olhe bem as montanhas”, década 

de 1970). Mais recentemente, já no século 21 e com a lavra encerrada, um movimento de massa 
ocorrido na face da escarpa final da Serra do Curral voltada para Nova Lima levou ao fechamento 
preventivo da trilha de passeio pela sua cumeada, próximo ao Parque das Mangabeiras. 
 
Há ainda um impacto polêmico devido à falta de dados de monitoramento pretéritos à abertura da 
Mina Águas Claras: a perda de nascentes da bacia do Córrego da Serra no interior do Parque das 
Mangabeiras, devido ao rebaixamento do nível d’água subterrâneo em função do aprofundamento 
da cava daquela mina, fato afirmado por antigos funcionários do Parque. 
 
Conforme visto nas imagens a seguir, o empreendimento TAMISA localiza-se junto à divisa de 
Nova Lima com Belo Horizonte e Sabará. Particularmente, o perímetro do decreto de lavra chega 
a penetrar no território de Belo Horizonte. As imagens exibindo modelo da conformação futura da 
chamada cava norte sugerem que a condição topográfica inferior ao terreno de Belo Horizonte, 
associada à direção e caimento geral das estruturas planares das rochas locais podem propiciar o 
surgimento de movimentos de massa, durante e após a lavra.  
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Limite municipal em amarelo; limite do decreto de lavra em vermelho; círculos: trechos com 

interseção dos perímetros 

 
Visão aproximada da figura 1; as setas indicam as áreas de BH (em azul) no interior do 

perímetro do decreto de lavra 
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4. Conclusão 

Pelo apresentado, entende-se que o histórico de eventos prejudiciais à diretriz de preservação da 
Serra do Curral ocorridos em outros projetos minerários também localizados no alinhamento 
montanhoso da Serra do Curral, associados aos danos possíveis advindos do projeto minerário 
em questão, bem como ao fato do perímetro do decreto de lavra adentrar o município de Belo 
Horizonte, além da possibilidade de haver deslizamentos que atinjam o território municipal, 
demonstra a necessidade de que Belo Horizonte seja ouvida na forma determinada pelo artigo 10, 
§ 1º, da Resolução CONAMA nº 237, de 9/12/1997, ressaltando especialmente os possíveis 
impactos para a fauna e flora do Parque das Mangabeiras e ao corredor ecológico que será 
prejudicado pelo empreendimento. 
 
Belo Horizonte, 17 de março de 2021 
 
 
Cyrano dos Reis Guimarães  
Geólogo – BM: 39.855-5  
 
 
João Vicente de Figueiredo Mariano  
Geólogo – BM: 40.795-3  
 
 
De acordo: 
 
 
Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni – BM. 74.173-X  
Diretor de Licenciamento Ambiental – DLAM 
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PARECER TÉCNICO SOBRE PROJETO COMPLEXO MINERÁRIO SERRA DO TAQUARIL – 

CMST LOCALIZADO NO ENTORNO DA ÁREA TOMBADA DA SERRA DO CURRAL, 

SUBÁREA 04 - TAQUARIL. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente parecer técnico da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo/ DPCA avalia o projeto 

Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, em termos de impacto no patrimônio cultural 

município de Belo Horizonte e Nova Lima. O projeto de mineração proposto pela Taquaril 

Mineração S/A – TAMISA prevê nova atividade de mineração por um período de 13 anos, em 

ampla área preservada no município de Nova Lima, a qual faz divisa com o município de Belo 

Horizonte. 

O projeto CMST se implantaria em área adjacente à da Mina Corumi, empreendimento de 

mineração mais antigo, que se localiza na área tombada da Serra do Curral, pertencente ao 

município de Belo Horizonte. A extração de minério na Mina Curumi pela Empresa de Mineração 

Pau Branco (Empabra) causou grande degradação ambiental na Serra do Curral, não tendo sido 

implementado, como previsto no PRAD, o cronograma de recuperação da área, em relação às 

características físicas, bióticas e paisagísticas em atendimento às diretrizes de recuperação 

deliberadas pelo CDPCM/BH quando da proteção da área pelo tombamento municipal. 

2. O TOMBAMENTO DA SERRA DO CURRAL NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS 

A Serra do Curral é patrimônio cultural de Belo Horizonte. Sua paisagem cultural se desenvolve no 

sentido nordeste-sudeste, marcando o espaço urbano da capital mineira como símbolo da cidade. 

Trata-se de um marco geográfico para Belo Horizonte, documento vivo da história de Minas 

Gerais e um patrimônio cultural e ambiental de inesgotável beleza cênica. 

O conjunto paisagístico da Serra do Curral está inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / IPHAN - 

Processo 591-T-58, inscrição 29-A, folha 08, desde 21 de setembro de 1960. 

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte de 1990, em seu art. 224, inciso I, declarou o 

Alinhamento Montanhoso da Serra do Curral, compreendendo as áreas do Taquaril ao Jatobá, 

como monumento natural, paisagístico, artístico ou histórico. 

Em 1991, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH) aprovou o 

perímetro de tombamento e definiu diretrizes gerais de proteção. 

Em 1997, a Serra do Curral foi eleita pelos belo-horizontinos como símbolo maior da cidade.  
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Em 2002, foi feita uma revisão do tombamento municipal. A área total tombada foi subdividida, 

para efeito da proteção, em quatro subáreas, de acordo com suas características morfológicas, de 

ocupação e inserção na cidade, assim como seu caráter paisagístico-ambiental. Os limites de 

cada subárea foram determinados pelas bacias hidrográficas que compõem a Serra. Além das 

subáreas foi traçado um perímetro de vizinhança ou entorno na parte voltada para o município de 

Belo Horizonte, para atender ao disposto na Lei no 3.082/84, art. 17. Contudo, a área de entorno 

na porção que pertence ao território do município de Nova Lima não recebeu demarcação física, 

dada a restrição de abrangência norma legal ao território do município de Belo Horizonte. 

Em 2018 foi lançado pelo IEPHA o edital de licitação para a elaboração do Dossiê para 

tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. A área de abrangência da proteção 

estadual incluirá tanto o município de Belo Horizonte quanto o de Nova Lima. O documento do 

IEPHA informa que: 

As porções a serem estudadas para a definição das áreas de proteção deverão 
incluir a área atualmente tombada pelo município de Belo Horizonte assim 
como uma área de superfície equivalente a esta, porém localizada no município 
de Nova Lima, tomando-se como eixo aproximado de simetria a crista da serra 
do Curral, que constitui limite territorial entre os dois municípios. Deverão ser 
consideradas também as porções NE e SW, que abrigam áreas nos municípios 
de Sabará e Brumadinho, respectivamente. Outras áreas adjacentes poderão 
ser consideradas para proteção, a partir da sua possível identificação como 
áreas ambientalmente semelhantes e ou de relevância histórica ou geológica.1 

3. LEGISLAÇÃO E PRINCÍPIOS E BÁSICOS DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  

A Constituição Federal, de 1988, prevê que devem ser objeto de proteção, Art. 216 inciso IV- as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos 

– culturais; e inciso V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, corrobora através do Art. 208 afirmando 

que “Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem: 

II - os modos de criar, fazer e viver; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico;” 

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, de 1990, no sentido de reafirmar a 

Constituição Federal e Estadual, vem através do Art. 167 municiar a capital mineira no sentido da 

 

1 Edital de licitação IEPHA, Processo IEPHA/MG n.º 2201002000034/2018, Belo Horizonte, IEPHA, 2018, p. 33. 
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proteção do seu patrimônio histórico, - “constituem patrimônio cultural do Município os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência 

à identidade, à ação e à memória do povo Belo Horizontino, entre os quais se incluem: 

II- os modos de criar, fazer e viver; 
V- os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, artístico, paisagístico, 
paleontológico, ecológico e científico;” 

A mesma Lei Orgânica, também no sentido de reafirmar, o parágrafo primeiro do art. 216 da 

Constituição Federal e o Art. 209 da Constituição Estadual, diz que: “O município, com a 

colaboração da sociedade civil, protegerá o seu patrimônio histórico e cultural, por meio de 

inventários, pesquisas, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de 

acautelamento”. 

Também a Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, traz na Seção IV o item “Dos 

Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, o Art. 62 – Destruir, inutilizar ou 

deteriorar: 

I- bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único – Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano 
de detenção, sem prejuízo da multa. 
Art. 63 – Alterar o aspecto ou estrutura da edificação ou local especialmente 
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida: 
Pena – reclusão, de um a três anos de, e multa. 
Art. 64 – Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, 
assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, 
turístico, histórico, cultural, religiosos, arqueológico, etnográfico ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 
com a concedida: 
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 65 – Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano: 
Pena  - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Parágrafo único – Se o ato realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses 
a um ano de detenção, e multa. 

O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, em seu artigo 18 trata do entorno dos bens tombados, definindo que: 

Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 
impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob 
pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste 
caso a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto.  P
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A Lei municipal nº 3802 de 6 de julho de 1984, em seu artigo 17, também trata da vizinhança dos 
bens tombados, definindo que: 

Sem prévia autorização do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção 
que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou 
cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, 
impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo 
objeto. 

A Deliberação n° 26/2002, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, 

publicada no Diário Oficial do Município em 29 de junho de 2002 definindo os limites da Subárea 4 

- Taquaril, que define o perímetro de tombamento da referida área e as diretrizes de proteção. 

A Deliberação n° 147/2003, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte 

publicada no Diário Oficial do Município em 07 de janeiro de 2004, definindo as diretrizes de 

proteção do Perímetro de Entorno/Vizinhança. 

Na interpretação do Direito, os Princípios básicos de proteção ao patrimônio cultural 

constituem norma de hierarquia superior, que deve prevalecer sobre as demais. Segundo o 

professor Marcos Paulo de Souza Miranda2, é recomendável que as análises sobre o patrimônio 

cultural sejam feitas também a partir de princípios básicos da proteção do patrimônio cultural: 

Essa necessidade mais se destaca porque as muitas normas que 
regulamentam a matéria (Lei do Tombamento, Lei dos Sítios Arqueológicos, 
Estatuto das Cidades, Decreto sobre o Patrimônio Imaterial, etc.) encontram-se 
desarticuladas, dispersas em diplomas de várias épocas e nem sempre 
regulamentam todas as hipóteses que na prática são enfrentadas por aqueles 
que militam na área.3 

Souza de Miranda cita nove princípios fundamentais: Fruição Coletiva, prevenção de danos, 

Responsabilização, Equilíbrio, Participação popular, Vinculação dos Bens Culturais, Educação 

Patrimonial, Solidariedade Intergeracional e Multiplicidade dos Meios Protetivos. Destes na 

presente análise destacamos especialmente e de forma sintética os seguintes: 

Princípio da Prevenção de Danos, ou seja, as meras ameaças (e não 
necessariamente os danos) ao patrimônio cultural devem ser punidas na forma 
da lei (art. 216, § 4º). Ou seja, em termos de patrimônio cultural nosso 
ordenamento está orientado para uma posição de caráter fundamentalmente 
preventiva, voltada para o momento anterior à consumação do dano – o do 
mero risco. Diante da pouca valia da mera reparação, sempre incerta e, 
quando possível, na maioria das vezes excessivamente onerosa.  

Souza Miranda utiliza o exemplo de implantação de empreendimento minerário: 
“Se existe dúvida sobre a ocorrência ou não de danos ao patrimônio cultural 

 

2 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo, Mestres e Conselheiros, 
Manual de Atuação dos Agentes do Patrimônio Cultural, IEDS, 2009, pag. 14-23. 
3 Marcos Paulo de Souza Miranda é professor de direito processual ambiental, promotor de Justiça do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais e coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico. 
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em decorrência da implantação de um grande empreendimento de mineração 
no município (tráfego de veículos pesados pelo centro histórico, detonações, 
destruição de sítios arqueológicos e de cavernas, etc.) nenhum ato de 
autorização das atividades deve ser praticado. Na dúvida, protege-se o 
patrimônio da coletividade até que todos os estudos sejam concluídos e tudo 
seja esclarecido 

Princípio da Responsabilização o qual decorre do que dispõe a Constituição 
Federal em seu art. 225 § 3º, verbis: As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. A ampla responsabilidade pelos danos causados 
ao patrimônio cultural está relacionada com a autonomia e independência entre 
os três sistemas existentes: civil, administrativo e criminal, de forma que um 
mesmo ato de ofensa a tal bem jurídico pode e deve acarretar 
responsabilização, de forma simultânea e cumulativa, nas três esferas, nos 
exatos termos do que determina a nossa Constituição Federal. Exemplo: Quem 
destruir uma caverna deverá pagar indenização cível pelos danos irreversíveis, 
conforme quantificação feita por perito (o valor da indenização é recolhido ao 
Fundo de Direitos Difusos Lesados); responderá criminalmente pela prática do 
delito do art. 62 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de reclusão de um a 
três anos; e ainda deverá pagar multa administrativa ao IBAMA. 

Princípio do Equilíbrio. Por força deste princípio, deve-se buscar a criação 
dos meios adequados para assegurar a integração das políticas de 
crescimento econômico e social e de conservação do patrimônio cultural, tendo 
como finalidade o desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. Como 
exemplo cita a construção de uma hidrelétrica coloca em risco um sítio 
arqueológico de extrema relevância situado a poucos metros do local previsto 
para o barramento da represa, pode ser tecnicamente possível o deslocamento 
do barramento um pouco para cima, a fim de que o sítio não seja destruído. 
Desta forma estaríamos conciliando o patrimônio cultural e o desenvolvimento 
econômico. 

Princípio da Solidariedade Intergeracional. A nossa Constituição Federal 
dispõe que é dever do Poder Público e da coletividade a proteção do meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput). Sendo certo 
que os bens que integram o patrimônio cultural estão incluídos entre os bens 
ambientais, em seu sentido amplo, impõe-se a defesa dos mesmos com vistas 
às gerações vindouras, já que são de fundamental importância para a sadia 
qualidade de vida e para a dignidade da pessoa humana.  

4. ANÁLISE 

É importante contextualizar o contexto em que se pretende implantar o projeto CMST da Taquaril 

Mineração S/A – TAMISA. Trata-se de área no município de Nova Lima, adjacente à chamada 

subárea 4, que é uma das quatro subáreas que conformam a área tombada da Serra do Curral 

pelo Município de Belo Horizonte. 

Mais especificamente, o empreendimento foi proposto adjacente à Mina Corumi da Empresa de 

Mineração Pau Branco (Empabra), localizada dentro da área tombada pertencente ao município 

de Belo Horizonte. Embora se trate de empreendimentos distintos, um realizado e o outro 

projetado por empresas distintas em municípios também distintos, efetivamente, para efeito de 

impacto cultural e ambiental, a análise leva em consideração uma mesma paisagem cultural.  
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Na figura 1, é delimitada em linha azul a subárea 4 do tombamento municipal de Belo Horizonte. 

As manchas coloridas representam as seguintes ambiências: área de preservação (APr), área de 

preservação 01 (APR01), área de preservação 02 (APr02), área de recuperação 01 (Are01) e área 

de recuperação 06 (ARe06). As áreas hachuradas referem-se à vizinhança ou entorno da área 

tombada dentro do município de Belo Horizonte. 

A mancha vermelha aplicada sobre a fotografia aérea, está fora do limite do município de Belo 

Horizonte e refere-se à área pretendida para o projeto CMST no município de Nova Lima. Notar 

que a denominada Cava Norte é projetada adjacente à Mina Corumi, sendo, em termos de 

impacto, uma ampliação da atividade mineraria já existente na Mina Corumi. A nova cava 

inevitavelmente alterará o perfil do alinhamento montanhoso objeto do tombamento municipal e 

interferirá na visibilidade do Pico Belo Horizonte, que na sua porção a partir da cota 1250 até o 

seu cume, está incluído no tombamento federal pelo Iphan de 1960. 

 

Figura 1 – Mapeamento cultural dom diretrizes de proteção deliberadas pelo CDPCM/BH subárea 4 e localização do 
projeto CMST. Fonte: edição DPCA, 2021. 

É importante mencionar as diretrizes deliberadas pelo CDPCM/BH para a subárea 4, uma vez que 

a similaridade e continuidade das áreas pertencentes aos dois municípios permite a análise mais 

coerente do projeto. 

Pico Belo Horizonte, tombado pelo Iphan  
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As diretrizes de proteção deliberadas pelo CDPCM/BH para a subárea 4 estão detalhadas nas 

Deliberação n° 26/2002, que trata especificamente da porção tombada e na Deliberação n° 

147/2003 que trata da parte do entorno em sua porção dentro dos limites do município de Belo 

Horizonte. 

A deliberação n° 26/2002 prevê a implementação de diretrizes de recuperação, preservação e 

conservação da Serra do Curral, visando consolidá-la como espaço de educação ambiental, lazer, 

recreação, turismo e fruição pela comunidade de Belo Horizonte e de seus visitantes. Nessa área, 

verificam-se ambiências distintas, que são refletidas nos três conceitos a seguir enunciados: 

 Áreas de preservação: áreas constituídas por nascentes e cabeceiras dos 
afluentes da margem direita do ribeirão Arrudas, unidades de conservação, 
praças e demais áreas verdes de domínio público, assim como cristas, 
contrafortes, esporões e encostas de visibilidade regional, nas quais importa 
manter as suas condições naturais, sendo vedada a ocupação que não seja 
destinada exclusivamente à finalidade de proteção do bem cultural tombado.  

Áreas de recuperação: áreas que sofreram intervenções modificadoras de 
suas condições naturais, nas quais devem ser adotadas medidas para reverter 
os danos ocasionados em suas características físicas, bióticas e paisagísticas, 
de modo a garantir a conformidade de sua utilização com os objetivos da 
proteção do bem cultural tombado. 

Áreas de diretriz especial: áreas sujeitas à definição de diretrizes específicas 
de proteção com vistas a promover a melhoria das condições de preservação 
ambiental e paisagística.(...)”4 

De acordo com a deliberação n° 26/2002, na área tombada é vedado edificar, descaracterizar ou 

abrir vias em praças, unidades de conservação e demais espaços incluídos em seu perímetro de 

tombamento. É prevista a proteção à vegetação nativa, devendo ser promovida a substituição dos 

espécimes exóticos, mediante plano a ser aprovado pelo COMAM, ouvido o CDPCM-BH. 

A deliberação n° 26/2002 prevê que em relação às novas atividades minerárias, o órgão 

executivo de proteção do patrimônio cultural deve comunicar ao DNPM, atual Agência Nacional de 

Mineração, que as áreas da Serra do Curral, objeto do presente tombamento, não estão sujeitas a 

novas autorizações para pesquisa ou lavra mineral. Para a mancha correspondente à Are01 a 

deliberação n° 26/2002 determina: 

As áreas com degradação ambiental e paisagística decorrente de atividade 
minerária ou de ocupação urbana deverão ser recuperadas de acordo com o 
plano respectivo a ser aprovado pelo Comam, ouvido o CDPCM-BH, 
observados os requisitos técnicos estabelecidos. 

A recuperação ambiental e paisagística deve adotar métodos de trabalho 
condizentes e harmônicos com a paisagem original da Serra do Curral, 
utilizando-se insumos típicos desse ambiente. 

 

4Dossiê de Tombamento da Serra do Curral - Subárea 4: Taquaril (Processo 01.045036.02.93). Belo Horizonte: 
GEPH/SMARU/PBH – junho/2002, pp. 79-81. 
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As áreas classificadas como Área de Recuperação 1 (ARe1) são áreas 
não-parceláveis e de visibilidade regional, portanto, non aedificandi, 
devendo ser objeto de recuperação ambiental e paisagística, a fim de 
serem integradas à APr contígua. 

A mancha denominada Are06 é uma área degradada, contudo é prevista a sua recuperação com 

posterior parcelamento e, portanto, é tratada pelos critérios da Deliberação n° 147/2003, que 

prevê a seguinte diretriz para essa área de recuperação (Are): 

As áreas classificadas como Área de Recuperação 6 (ARe6) admitem a 
ocupação urbana e a recepção de potencial construtivo com a finalidade 
de viabilizar a sua recuperação ambiental e paisagística. O parcelamento 
do solo fica condicionado à efetivação das diretrizes previstas para a 
ARe1 (Diretriz no 08, alínea “b”), tendo ainda limitada a altimetria máxima 
das edificações à cota 1.150. 

A análise das fotografias, mostrada no item 5 deste parecer, nas quais foi feita a sobreposição do 

traçado geral do projeto CMST, evidencia-se a ampliação do impacto já existente na área da Mina 

Corumi em Belo Horizonte, ainda não recuperada, que seria inevitavelmente expandida para Nova 

Lima, com reflexos em ambos os municípios. 

A Serra do Curral é um bem cultural que está tombado em duas esperas administrativas (Federal 

e Municipal). Há ainda estudos em andamento para a conclusão do tombamento na esfera 

estadual, pelo IEPHA. Portanto, recomenda-se que não sejam concedidas novas autorizações 

para pesquisa ou lavra mineral e que avaliações de licenciamento ambiental e de impacto 

ao patrimônio cultural tenham caráter intermunicipal. Recomenda-se, também, que entorno 

não demarcado da Serra do Curral no município de Nova Lima, as diretrizes já deliberadas pelo 

CDPCM/BH para a subárea 4 possam ser tomadas como subsídio para a proteção cultural e 

eventual pedido de licenciamento ambiental e de avaliação de Impacto ao patrimônio cultural. 

Reforçamos o entendimento que não se trata de considerar o território dos dois municípios como 

dissociados, uma vez que o bem protegido envolve uma paisagem cultural que se desenvolve no 

território em configuração que independe das delimitações administrativas. 

Considerando a situação atual da área de implantação do projeto CMST, que efetivamente se 

implantaria na vizinhança do bem cultural, deve ser observado que qualquer intervenção nessa 

área deverá atender, também, à legislação federal que organiza a proteção do patrimônio histórico 

e artístico nacional. De fato, na vizinhança de bem tombado não pode ser admitida intervenções 

que lhe impeça ou reduza a visibilidade. (art. 17, Decreto-Lei nº 25/ 1937). O impacto de 

visibilidade não trata apenas de simples obstrução física (distância, perspectiva, altura), mas deve 

ser considerado também nos seus aspectos finalísticos (harmonia, integração, ambiência)5. 

 

5 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo. Op. Cit. pag. 107. 
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O IEPHA, órgão estadual de proteção cultural, em seu projeto para tombamento da Serra do 

Curral considera relevante para proteção considerar uma superfície do município de Nova Lima 

equivalente à protegida no município de Belo Horizonte, tendo como eixo aproximado de simetria 

a crista da Serra do Curral. Dessa forma, o projeto CMST, resultaria dentro da área de relevância 

estadual, em vias de ser protegida. É, portanto, temerário que se considere qualquer 

licenciamento ambiental para novas minerações antes que se conclua o tombamento na 

espera estadual. Ademais, o projeto causaria impactos não restritos a Nova Lima, uma vez que 

resulta na alteração drástica da paisagem, na destruição de vegetação, nascentes, habitats de 

espécies endêmicas em uma área não se restringiria apenas a um município. 

O projeto CMST evidencia, conforme mostrado nas fotografias aéreas do Google Earth, a 

ampliação da descaracterização do alinhamento montanhoso da Serra do Curral, criando nova 

lacuna ao longo da desse alinhamento, o que se daria em decorrência de escavações, erosões e 

deslizamentos, principalmente da Cava Norte na vertente voltada para Nova Lima. Prevê-se, 

então, destruição do bem cultural objeto do tombamento municipal de Belo Horizonte. 

A ainda relativa desarticulação e dispersão das normas de proteção deliberadas nas três esferas 

administrativas sugere a necessidade da análise pelos princípios fundamentais da proteção 

cultural, expostos acima, considerando, ainda, para a área situada no município de Nova Lima, a 

possibilidade de aplicação das diretrizes em vigor para a área tombada pelo município de Belo 

Horizonte. Essa tendência está presente, inclusive, no edital de licitação para a elaboração do 

Dossiê para tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral pelo IEPHA. 

Em vista das intercorrências para a realização do PRAD da Mina Corumi, é importante avaliar, no 

âmbito de um possível Licenciamento Ambiental e de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Cultural 

para o projeto CMST, as exigências para a realização de um eventual PRAD do projeto proposto, 

em Nova Lima, pois inevitáveis seriam os reflexos da degradação da área, que se somaria à 

degradação causada pela Mina Corumi, afetando gravemente o patrimônio cultural comum aos 

dois municípios e de relevância estadual e nacional. O Princípio da Prevenção de Danos trata 

exatamente dessa ameaça ao patrimônio cultural. (art. 216, § 4º da Constituição Federal). 

Conforme esclarece Miranda6: 

Diante da pouca valia da mera reparação, sempre incerta e, quando possível, 
na maioria das vezes excessivamente onerosa, a prevenção de danos ao 
patrimônio cultural é a melhor, quando não a única solução ante a dificuldade 
de retornar ao status quo ante bens dotados de especial valor, representando 
sua degradação ou desaparecimento um empobrecimento imensurável do 
patrimônio de toda a coletividade. Por isso, a proteção do meio ambiente 
cultural deve ser eficaz e temporalmente adequada. 

 

6 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo. Op. Cit. pag,18. 
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5. ANÁLISE PELAS FOTOGRAFIAS 

 
Vista da área do projeto CMST a partir da Mina Corumi em Belo Horizonte, vendo-se em segundo plano as marcações 
em branco das áreas previstas projeto CMST em Nova Lima. Fonte: Google Earth. 

 
Vista da área do projeto CMST a partir da Mata da Baleia em Belo Horizonte vendo-se em segundo plano a crista do 
alinhamento montanhoso e o Pico Belo Horizonte. Fonte: Google Earth. 
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Vista da área da área do projeto CMST adjacente à Mina Corumi e a linha que demarca a crista da Serra do Curral 
(linha pontilhada). Fonte: Google Earth. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 22 de março de 2021 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Subsecretaria de Regularização Ambiental

 

O�cio SEMAD/SURAM nº. 26/2021

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021.

 
Ilmo. Senhor
Mário de Lacerda Werneck Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente
Avenida Afonso Pena, 342, 7º Andar, Centro,
CEP: 30130-009 – Belo Horizonte/MG
 
 

  

Assunto: O�cio GEXMA/EXTERNO Nº 0592/21

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1370.01.0017897/2021-14].

  

Prezado Senhor Secretário,

 

Foi solicitado ao órgão licenciador, por meio do O�cio GEXMA/EXTERNO Nº 0592/21 em
29 de março de 2021, que requeresse a manifestação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte acerca
do empreendimento Projeto CMST da Taquaril Mineração S.A.

 

O requerimento do COMAM diz:

 

Solicitar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
– SEMAD, órgão ambiental estadual competente, onde tramita o Licenciamento
Ambiental SLA nº. 218/2020, para que esta requeira carta de anuência do
Município de Belo Horizonte, conforme art. 10, § 1º, da Resolução CONAMA nº.
237/199, e parecer técnico SMMA nº. 249-21 e parecer técnico DPCA de
22/03/2021 anexos a este o�cio.

 

Sobre este assunto, tecemos as seguintes considerações:

 

A Declaração de Conformidade Municipal ou Cer�dão de Conformidade Municipal para o
licenciamento ambiental, é um documento em que o Município declara que o local e o �po de
empreendimento ou a�vidade a ser desenvolvida estão em conformidade com a legislação municipal
aplicável ao uso e ocupação do solo. Essa exigência vem da Resolução CONAMA nº 237/1997 (art. 10,
§1º) e, no estado de Minas Gerais, do Decreto nº 47.383/2018.
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Diz o ar�go 18º:

 

Art. 18 – O processo de licenciamento ambiental deverá ser obrigatoriamente
instruído com a cer�dão emi�da pelos municípios abrangidos pela Área
Diretamente Afetada – ADA – do empreendimento, cujo teor versará sobre a
conformidade do local de implantação e operação da a�vidade com a legislação
municipal aplicável ao uso e ocupação do solo.

 

Nesse sen�do, a norma é expressa e exige a necessidade de obter a cer�dão somente dos
Municípios abrangidos pela ADA do projeto a ser licenciado. Ressalta-se que referida cer�dão tem função
única e exclusivamente de manifestar sobre a conformidade do projeto em análise com a legislação do
Município, não possuindo, assim, nenhum caráter polí�co.

 

Cumpre salientar que a Área Diretamente Afetada – ADA do projeto CMST (Taquaril
Mineração S.A.) abrange exclusiva e integralmente o Município de Nova Lima, conforme se observa no
mapa indicado na Figura 1, não havendo, assim, obrigatoriedade legal em se exigir a emissão de cer�dão
pelo Município de Belo Horizonte.

 

Ressalta-se que os relatórios apresentados pelo Oficio GEXMA/EXTERNO Nº 0592/21,
demonstra, apenas e tão somente, que parte do Direito Minerário se encontra no Município de Belo
Horizonte. Contudo, nem todo o direito minerário está sendo licenciado neste momento pelo projeto
CMST, não cabendo, dessa forma, a manifestação de Municípios que não são abrangidos diretamente
pela ADA do projeto.

 

Figura 1 Localização do Projeto CMST e os limites municipais. Fonte: EIA, pag 84.
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Frisa-se que a ausência de necessidade de manifestação por parte do Município de Belo
Horizonte não significa que não haja impactos diretos ou indiretos sobre o mesmo, conforme se observa
da análise do EIA, bem como o seu respec�vo impacto. Por isso, além das AEL (áreas de estudo local)
definidas no estudo, são também consideradas AID e AII (área de influência direta e área de influência
indireta, respec�vamente).

 

Ressalta-se ainda que, as análises de viabilidade e de impacto ambiental do
empreendimento consideraram tanto os possíveis impactos sobre as unidades de conservação do
entorno como também as possíveis interrupções de corredores ecológicos, sendo que essas análises são
devidamente analisadas e discu�das no parecer único do licenciamento a ser emi�do pelo órgão
ambiental estadual.

 

Por fim, independentemente da exigência legal de emissão da Cer�dão de conformidade
com a legislação municipal, qualquer manifestação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, do
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte ou de terceiros pode ser protocolada junto ao
processo de licenciamento, já que o processo de licenciamento ambiental permite o acesso
público. A SEMAD está sempre recep�va a receber manifestações das en�dades e órgãos que têm
acompanhado esse processo.

 

Sendo o que se apresenta para o momento, permanecemos à disposição para eventuais
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

Anna Carolina da Mo�a Dal Pozzolo

Subsecretária de Regularização Ambiental

  

Documento assinado eletronicamente por Anna Carolina da Mo�a Dal Pozzolo, Subsecretário(a),
em 09/06/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 30591168
e o código CRC 9859E8BC.

Referência: Processo nº 1370.01.0017897/2021-14 SEI nº 30591168

Rodovia Papa João Paulo II, 4143  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Sec ret ar ia Munic ipal  de Meio Am bient e

 

Avenida Afonso Pena, 342, 7º Andar, Centro, CEP: 30130-009 
Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0596, email: smma@pbh.gov.br 

 

GAB-SMMA/EXTERNO/1113/21 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2021. 

 

Referência: Ofício SEMAD/SURAM no. 26/2021 – Processo nº 1370.01.0017897/2021-14 - 

Cadastro SMMA nº: 02718/21 

 

Assunto: Certidão de Conformidade Municipal  

 

Ilma. Secretária, 

 

   Acusamos o recebimento do ofício em epígrafe que responde a solicitação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM expedida por meio do ofício GEXMA/EXTERNO 

Nº 0592/21, em relação licenciamento ambiental do empreendimento Projeto Complexo Minerário 

Serra do Taquaril – CMST, situado no município de Nova Lima, divisa com o município de Belo 

Horizonte, no entorno da área tombada da Serra do Curral, Subárea 04 - Taquaril.  

   No argumento esposado pela Subsecretária de Regularização Ambiental – 

SURAM/SEMAD no expediente em resposta a municipalidade destaca-se a o seguinte 

posicionamento:  

 “cumpre salientar que a Área Diretamente Afetada – ADA do projeto 
CMST (Taquaril Mineração S.A.) abrange exclusiva e integralmente o 
Município de Nova Lima, conforme se observa no mapa indicado na 
Figura 1, não havendo, assim, obrigatoriedade legal em se exigir a 
emissão de certidão pelo Município de Belo Horizonte”. 

   Entretanto, diante da análise realizada no parecer técnico SMMA nº 2491-21 de que 

a ADA pelo empreendimento pode atingir o território do município de Belo Horizonte, entendendo 

que o art. 18 do Decreto Estadual nº 47.383/18, no caso em análise, ainda que não obrigue a 

exigência da certidão, faculta ao órgão ambiental estadual essa condição, reiteramos a posição do 

COMAM sustentada no princípio da precaução. Destacamos abaixo a avaliação técnica que 

fundamenta esse pleito: 

A possibilidade da interferência do empreendimento sobre o território 
de Belo Horizonte é percebida na porção superior da chamada “cava 
norte” do projeto aonde haverá, no mínimo, o ajuste do terreno 
natural com a bancada mais elevada projetada para essa cava. 
Sabendo-se que na região a montante do Parque Estadual da Baleia 
está em nível topográfico superior em relação ao território de Nova 
Lima, é possível prever o surgimento de focos erosivos com 
escoamento no sentido de Nova Lima, assoreando o vale do 
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Sec ret ar ia Munic ipal  de Meio Am bient e

 

Avenida Afonso Pena, 342, 7º Andar, Centro, CEP: 30130-009 
Belo Horizonte – MG – Telefone (31) 3246.0596, email: smma@pbh.gov.br 

município vizinho por meio da erosão da área mais elevada no 
município de Belo Horizonte, desde que não haja o devido controle de 
engenharia. 

A topografia na área da cava norte do projeto CMST é bastante 
acentuada, com mergulho das camadas rochosas em posição que 
favorece o surgimento de movimentos de massa, deslocando 
volumes do terreno encosta abaixo, podendo provocar o recuo da 
linha de divisa para o interior do atual território do município de BH, já 
que ela acompanha a linha de cumeada do alinhamento montanhoso. 

Ressalta-se, aqui, que há um exemplo conhecido de interferência 
direta de um empreendimento localizado em Nova Lima sobre o 
território de B. Horizonte: a conhecida Mina de Águas Claras, que 
promoveu a deformação do perfil emblemático da Serra do Curral à 
altura do Parque das Mangabeiras e motivou manifestações da 
sociedade da época (“Olhe bem as montanhas”, década de 1970). 
Mais recentemente, já no século 21 e com a lavra encerrada, um 
movimento de massa ocorrido na face da escarpa final da Serra do 
Curral voltada para Nova Lima levou ao fechamento preventivo da 
trilha de passeio pela sua cumeada, próximo ao Parque das 
Mangabeiras.   

    Nesse sentido, em nossa concepção, nessa área emblemática da proteção 

ambiental prevalecem conceitos de experiência, de valoração e de prognose, de modo que o 

órgão ambiental ao aplicar a norma vigente, não deve agir somente de acordo com a legalidade, 

mas deve proceder de forma útil, para dar concretude aos valores ambientais. É nessa 

perspectiva, que diante da ponderação técnica retro destacada, a hipótese emanada do art. 18 do 

Decreto Estadual nº 47.383/2018 pode ser preenchida, em um juízo de discricionariedade, 

pautado no princípio jurídico da precaução. 

   Diante disso, respeitosamente, solicitamos reconsideração do posicionamento da 

SURAM/SEMAD no Ofício SEMAD/SURAM no. 26/2021, de forma que seja solicitada carta de 

anuência do Município de Belo Horizonte, conforme art. 10, § 1º, da Resolução CONAMA nº. 

237/199 e art. 18, do Decreto Estadual nº 47.383/18.   

 
  
Cordialmente, 

 

Mário de Lacerda Werneck Neto – BM. 114.235-4 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
 
 
 

 

À 
 
Marília Carvalho de Melo 
Secretária Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Subsecretaria de Regularização Ambiental

 

O�cio SEMAD/SURAM nº. 16/2022

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.

Ilmo. Senhor
Mário de Lacerda Werneck Neto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente
Avenida Afonso Pena, 342, 7º Andar, Centro,
CEP: 30130-009 – Belo Horizonte/MG
 

  

Assunto: Resposta ao o�cio GAB-SMMA/EXTERNO/1113/21

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1370.01.0017897/2021-14].

  

Prezado Senhor Secretário,

 

Cumprimentando-o cordialmente, informamos que recebemos o o�cio GAB-
SMMA/EXTERNO/1113/21, no qual V. Sa. solicita a reconsideração do posicionamento da SURAM/SEMAD
de forma que seja solicitada carta de anuência do Município de Belo Horizonte. Em resposta,
esclarecemos que não será possível acatar a solicitação apresentada e reiteramos os termos do O�cio
SEMAD/SURAM nº. 26/2021.

 

Não obstante, ressaltamos que, independentemente da exigência legal de emissão da
Cer�dão de conformidade com a legislação municipal, qualquer manifestação da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte ou de terceiros pode
ser protocolada junto ao processo de licenciamento. Ademais, a SEMAD está sempre recep�va a receber
manifestações das en�dades e órgãos que têm acompanhado esse processo.

 

Sendo o que se apresenta para o momento, permanecemos à disposição para eventuais
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

Anna Carolina da Mo�a Dal Pozzolo

Subsecretária de Regularização Ambiental
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Documento assinado eletronicamente por Anna Carolina da Mo�a Dal Pozzolo, Subsecretário(a),
em 31/01/2022, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente

 

Ofício GEXMA/EXTERNO Nº 0896/22 

Belo Horizonte, 18 de abril de 2022. 

 
 
Assunto: Deliberação do COMAM 
Solicitação SMMA nº. 0284/21 
Cadastro SMMA nº. 02718/21 
Empreendedor: Taquaril Mineração S/A - TAMISA 

 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM, no uso de suas atribuições, 
com base na Lei Municipal n.º 4.253, de 04 de dezembro de 1985, na Lei 
Municipal n.º 11.181, de 08 de agosto de 2019, em análise da solicitação em 
epígrafe, que trata do empreendimento “Projeto Complexo Minerário Serra do 
Taquaril – CMST”, situado no município de Nova Lima, divisa com o município de 
Belo Horizonte, no entorno da área tombada da Serra do Curral, Subárea 04 - 
Taquaril, deliberou na reunião ordinária do COMAM do dia 30/03/2022 por: 
 

  Oficiar a Câmara de Atividades Minerarias – CMI do COPAM, no intuito de 
que o processo SLA nº. 218/2020 do empreendimento em referência não 
seja deliberado enquanto o município de Belo Horizonte não tiver 
oportunidade de manifestar com a carta de anuência, conforme art. 10, § 
1º, da Resolução CONAMA nº. 237/1997, e parecer técnico SMMA nº. 
0294-21 e parecer técnico DPCA de 22/03/2021 anexos a este ofício.  

 
Atenciosamente, 
 
 

 

Mário de Lacerda Werneck Neto – BM. 114.235-4 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 
 

 
  

 
 
 
 
À  
Câmara de Atividades Minerárias – CMI 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 
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Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLAM 
 
 

PARECER TÉCNICO nº 0294/21 
 

 
Cadastro SMMA n° 02718/21 
Empreendimento: Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST 
Empreendedor: Taquaril Mineração S/A - TAMISA 
Localização: município de Nova Lima, divisa com o município de Belo Horizonte 
Referência: Informe ao COMAM – Resposta ao MPF do ofício n° 798/2021/Gabinete de 
Procurador da República 

 
1. Introdução 

A SMMA tomou conhecimento recentemente da intenção da Taquaril Mineração S/A – TAMISA 
implantar o projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, no município de Nova Lima, 
junto ao limite municipal com Belo Horizonte. 
 
Esse empreendimento faz limite com o empreendimento da empresa Empabra – Mina Corumi que 
extraiu minério de ferro na região do Taquaril em Belo Horizonte até o início da década de 1990, 
quando teve suas atividades paralisadas pelo COMAM, motivado pelo tombamento da Serra do 
Curral pela Lei Orgânica do município. Após vários anos, foi aprovado um PRAD no local para 
reabilitação da área degradada pela atividade minerária. Ao longo desse processo, o Estado, pelo 
fato do empreendimento estar situado junto ao limite municipal de Nova Lima, considerou que a 
análise deveria ser no âmbito estadual, visto que os impactos da atividade extrapolavam o território 
de Belo Horizonte, passando a avaliação à alçada do Estado. 
 
É notório o reconhecimento de Belo Horizonte da importância ambiental e paisagística da Serra do 
Curral para o município. Ao longo dessa, observa-se o Parque das Mangabeiras, o Parque Serra 
do Curral, o Parque Fort Lauderdale. A nível estadual, tem-se o Parque Estadual da Baleia, o 
Parque Estadual Serra do Rola Moça, a Estação Ecológica do Cercadinho, a Área de Proteção 
Especial do Barreiro (Manancial do Barreiro). Além do tombamento municipal, parte da serra é 
tombada a nível federal, pelo IPHAN. Em 2015, o Governo Estadual propôs, em conjunto com os 
municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, a criação do 1° Corredor Ecológico da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte na Serra do Curral. 
 
Apesar deste contexto, tem-se que o citado empreendimento, já com anuência do IPHAN, vem 
obtendo as anuências devidas dos parques estaduais próximos e está próximo de ser levado à 
deliberação da Câmera de Atividades Minerárias do COPAM e, em nenhum momento, considerou 
as repercussões no território de Belo Horizonte. 
 
Deste modo, apresenta-se um sintético informe ao COMAM sobre o empreendimento em questão. 
 

2. Informações sobre o empreendimento 

O projeto CMST prevê a lavra e o beneficiamento de minério de ferro em reservas situadas dentro 
do limite do município de Nova Lima, no trecho da Serra do Curral conhecido como Serra do 
Taquaril. Os Direitos Minerários são os processos ANM n° 4.791/1961 (portaria de lavra) e ANM 
831.207/1985, 833.232/2003 e 831.142/2005 (requerimento de lavra). 
 
A empresa Taquaril Mineração S/A pertence ao grupo TAMISA (Grupo Cowan), proprietário da 
Fazenda Ana da Cruz, propriedade rural em Nova Lima e Sabará, com cerca de 1.200 ha. 
 
O projeto prevê duas fases, ao longo de 13 anos de operação, com a lavra e beneficiamento de 
aproximadamente 31 milhões de toneladas de minério de ferro, gerando 24 milhões de toneladas 
de produtos.  
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A Fase 1 contempla a lavra de minério hematítico, com beneficiamento a seco, gerando granulado 
e finos como produtos. Engloba a lavra do minério nas frentes Cava Norte e do minério rolado no 
vale seco a jusante da Cava Norte; planta de britagem e peneiramento (ITM 1); disposição de 
estéril na pilha PDE 1; construção de 4,5 km de estrada interna; construção de 04 bacias de 
contenção de sedimentos; construção de posto de combustível; construção de estruturas 
administrativas. Em termos temporais, a implantação será realizada em 6 meses, a operação em 
4 anos, com uma escala de produção de 1 milhão de toneladas ano. 
 
A Fase 2 compreenderá a lavra de itabirito friável rico, com beneficiamento a úmido, na Cava Oeste 
e Cava Central e o minério remanescente na Cava Norte, numa escala de lavra de 4 milhões de 
toneladas ano de ROM; implantação de planta de beneficiamento a úmido (ITM2); disposição do 
estéril e do rejeito em pilhas – PDE 1 e PDE 2; construção de 1,3 km de novos acessos internos e 
funcionamento das quatro bacias de contenção de sedimentos, do posto de combustível e das 
estruturas administrativas. A Fase 2 tem um período de 2 anos de implantação e uma operação 
de 9 anos, a partir do Ano 5 até o Ano 13. A escala de produção é de 3 milhões de toneladas ano. 
Conforme o EIA, 84% (84,7 ha) da área total do empreendimento (101,24 ha) está inserida na 
Fazenda Ana Cruz. A imagem aérea a seguir, extraída do Estudo de Impacto Ambiental, mostra a 
Área Diretamente Afetada pelo projeto, junto ao limite municipal de Belo Horizonte. 
 

 
Área Diretamente Afetada pelo Projeto CMST 
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Cabe ressaltar que o escoamento da produção, em ambas as fases do projeto, será realizado por 
caminhões rodoviários com destino à MGT-262, aproveitando as estruturas abandonadas da 
antiga Ferrovia do Aço, constituídas por dois túneis, os pilares de uma ponte inacabada sobre o 
ribeirão Arrudas e uma área terraplenada, com cerca de 4 km de comprimento e 100 m de largura 
média, todo este inserido no município de Sabará. O percurso total da estrada será de cerca de 
7,5 km, como pode ser visualizado na imagem aérea a seguir. 
 

 
Estrada a ser utilizada para escoamento da produção, no município de Sabará (Fonte: EIA, 

2019) 
 
O projeto está situado próximo à entrada do Túnel 1, existindo uma estrada de ligação interna 
conectando o projeto ao túnel. A partir desse ponto, a estrada seguirá até o Túnel 2 e os pilares 
abandonados, sobre os quais a empresa pretende construir uma ponte. A empresa está 
desenvolvendo tratativas com o DEER-MG. Essa estrada não fez parte do escopo do EIA.   
 
O estudo aborda sobre o perímetro de tombamento da Serra do Curral estabelecido pelo art. 224, 
inciso I, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, mencionando que este dispositivo foi 
declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 1996. Cita ainda 
que o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte deliberou pelo 
tombamento provisório, em âmbito administrativo da Serra do Curral, mediante a publicação de 04 
deliberações, sendo que a Deliberação n° 26/2022 englobaria a subárea que limita com a região 
do empreendimento. O relatório ressalta que tal tombamento não pode se prolongar, 
evidentemente, para os municípios vizinhos, logo seus efeitos não se projetam para as áreas 
apropriadas pelo Projeto CMST. Foram citadas as anuências concedidas pelo IPHAN em relação 
ao tombamento federal da Serra do Curral. 
 
Outra questão abordada no EIA, diz respeito à proximidade do projeto com os parques municipais 
das Mangabeiras, Fort Lauderdale e Paredão da Serra do Curral (Parque Serra do Curral) e a 
desnecessidade de anuência dos gestores dessas unidades. Pelo fato do projeto se localizar 
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exclusivamente no município de Nova Lima, o estudo afirma que não dependeria de autorização 
do gestor de unidades presentes em outro município, pois isso seria assumir que o município 
poderia exceder sua competência administrativa além de seu limite territorial. 
 
Para realização do diagnóstico ambiental, preliminarmente foram estabelecidas as áreas de estudo 
local e regional para os meios físico, biótico e socioeconômico. Após avaliar os impactos nos meios 
diagnósticos, foram estabelecidas as áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 
 
Na sequência, apresenta-se a Área de Estudo Local para diagnóstico do meio físico. É possível 
observar que foi utilizado somente o critério de bacia hidrográfica. Apesar das estruturas estarem 
situadas junto ao limite com o município de Belo Horizonte, este não foi considerado como passível 
das repercussões do empreendimento. 
 

 
Área de Estudo Local considerada para diagnóstico do Meio Físico 

 
O Meio Físico abordou os seguintes temas: clima e condições meteorológicas, qualidade do ar, 
ruído, geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos superficiais, áreas de preservação 
permanente – APP, hidrogeologia, qualidade das águas, espeleologia. 
 
Para levantamento do clima, foram consideradas as Normais Climatológicas da Estação 
Climatológica de Belo Horizonte, do INMET. 
 
Para o tema Qualidade do Ar, foram estabelecidos cinco pontos de monitoramento, sendo que o 
ponto PQar 01, se encontra na av. Professor Navantino Alves, 667, bairro Jardim Taquaril, apesar 
de Belo Horizonte não ter sido considerado como Área de Estudo Local. 
 
Da mesma forma, para o tema ruído, também foram estabelecidos 05 pontos de monitoramento, 
sendo um ponto em Belo Horizonte, no mesmo local do ponto de qualidade do ar. 
 
Para o Meio Biótico, foi estabelecida a Área de Estudo Local apresentada a seguir que considera, 
em Belo Horizonte, o Parque Estadual da Baleia e os parques municipais dos Mangabeiras e 
Paredão da Serra do Curral. 
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Área de Estudo Local considerada para diagnóstico do Meio Biótico 

 
Para diagnóstico do meio biótico, foram considerados os temas flora (pteridófitas, gimnospermas 
e angiospermas) e fauna dos seguintes grupos: herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna, 
mastofauna não voadora (mamíferos de pequeno, médio e grande porte), mastofauna voadora, 
entomofauna de importância sanitária, ictiofauna (peixes), comunidades hidrobiológicas 
(fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos). 
 
Desses, cabe menção aos mamíferos de médio e grande porte, que demandam uma área de vida 
maior e realizam grandes deslocamentos. O estudo diagnosticou cinco espécies ameaçadas: lobo-
guará, onça-parda, raposinha, cateto e jaguatirica. 
 
Para o meio socioeconômico, o EIA informou que foi considerada como Área de Estudo Local a 
Fazenda Ana da Cruz, os municípios de Nova Lima, Sabará e as regiões administrativas Centro 
Sul e Leste de Belo Horizonte. 
 

3. Discussão 

Conforme metodologia proposta, o EIA, após a avaliação dos impactos ambientais, delimitou as 
áreas de influência direta e indireta do empreendimento para os meios físico, biótico e 
socioeconômico. 
 
As áreas de influência direta e indireta para o meio físico demarcadas excluíram o território de Belo 
Horizonte, considerando somente a questão de bacia hidrográfica. No entanto, na sequência, o 
EIA apresenta as áreas de influência temáticas de ruído, de qualidade do ar e de vibração que 
mostram as áreas passíveis de serem impactadas no território municipal, conforme apresentado 
na sequência: 
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Logo, nota-se que o limite municipal não é uma parede invisível que define que todas as 
repercussões desse empreendimento ficarão restritas ao município de Nova Lima. 
 
Verifica-se que Belo Horizonte foi excluído das discussões, estudos e levantamentos e o COMAM 
foi desconsiderado até de uma simples comunicação. 
 
Observa-se que o local se encontra distante das ocupações humanas de Belo Horizonte e, por 
isso, provavelmente, não serão receptores dos incômodos ocasionados pelo empreendimento. 
Contudo, deve-se considerar que são áreas de baixa ocupação justamente porque Belo Horizonte, 
reconhecendo a importância ambiental do limite sul do município, definiu em seu zoneamento 
municipal e na criação de áreas de proteção ambiental, a vocação à preservação. 
 
Para melhor conhecimento do espaço de vida dos mamíferos de médio e grande porte, seria válido 
considerar os parques municipais próximos, especialmente o Parque das Mangabeiras, cujo limite 
sudeste se encontra a cerca de 500 m da denominada cava Norte. Quando se considera o corredor 
ecológico da Serra do Curral é estranho não mencionar essa grande proximidade do 
empreendimento com o Parque das Mangabeiras. É perceptível, apesar de dividida pela cumeeira 
da Serra do Curral, uma continuidade natural entre as cabeceiras do córrego da Serra e do córrego 
da Fazenda. No entanto, não houve nenhum ponto amostral de fauna em Belo Horizonte e 
nenhuma abordagem sobre essa inter-relação espacial e a presença de um corredor ecológico. 
Conexão essa que, com o empreendimento, será interrompida ou prejudicada, ilhando espécies 
nas unidades existentes, reduzindo seu hábitat. 
 
Para desmonte do material rochoso, o empreendimento prevê o uso de explosivos. As diferentes 
atividades que serão realizadas no local irão ampliar a antropização, aumentar o risco de incêndios, 
alterar a qualidade do ar e o nível de ruído e de vibração.  
 
Feitas essas considerações, entende-se que houve uma desconsideração ao meio ambiente de 
Belo Horizonte que não se justifica pelo fato do empreendimento não estar situado em seu 
território. 
 
Dentro do contexto legal o EIA afirma que o empreendimento será desenvolvido dentro do 
perímetro do decreto de lavra emitido para o empreendedor. Os limites desse decreto estariam 
contidos apenas no território do Município de Nova Lima. Nesses termos, apenas uma fração do 
terreno daquele município compreenderia a denominada Área Diretamente Afetada – ADA. 
 
A Área Diretamente Afetada é conceituada conforme o artigo 2º, I, da Deliberação Normativa 
COPAM nº 213/2017, como segue: “área onde ocorrerão as intervenções do empreendimento”.  
 
O parágrafo 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237/1997, dispõe: “No procedimento de 
licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão 
de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes”. 
 
Portanto, sabendo-se que o decreto de lavra ocupa exclusivamente o território do Município de 
Nova Lima, este seria o ente federativo a ser convocado a emitir a certidão referida acima. Essa é 
a impressão a partir das ilustrações apresentadas nos estudos ambientais. A SMMA solicitou à 
Secretaria Municipal de Política Urbana a demarcação do limite municipal e da poligonal da área 
objeto do decreto de lavra do projeto minerário em tela. O resultado mostra que o território de Belo 
Horizonte está incluído no interior da poligonal em três porções separadas (figuras 1 e 2 ao final 
do texto). Essas três áreas somam cerca de 36 m². É um espaço mínimo, porém pertencente e 
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administrado pelo Município de Belo Horizonte. Portanto, mesmo mínima, essa porção do território 
implica em que Belo Horizonte compõe a Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento, o 
que resulta na exigência do atendimento à obrigação prevista no artigo 10, §1º, da Resolução 
CONAMA n° 237/1997 também em relação à capital do estado. 
 
A possibilidade da interferência do empreendimento sobre o território de Belo Horizonte é 
percebida na porção superior da chamada “cava norte” do projeto aonde haverá, no mínimo, o 
ajuste do terreno natural com a bancada mais elevada projetada para essa cava. Sabendo-se que 
na região a montante do Parque Estadual da Baleia está em nível topográfico superior em relação 
ao território de Nova Lima, é possível prever o surgimento de focos erosivos com escoamento no 
sentido de Nova Lima, assoreando o vale do município vizinho por meio da erosão da área mais 
elevada no município de Belo Horizonte, desde que não haja o devido controle de engenharia. 
 
A topografia na área da cava norte do projeto CMST é bastante acentuada, com mergulho das 
camadas rochosas em posição que favorece o surgimento de movimentos de massa, deslocando 
volumes do terreno encosta abaixo, podendo provocar o recuo da linha de divisa para o interior do 
atual território do município de BH, já que ela acompanha a linha de cumeada do alinhamento 
montanhoso. 
 
Ressalta-se, aqui, que há um exemplo conhecido de interferência direta de um empreendimento 
localizado em Nova Lima sobre o território de B. Horizonte: a conhecida Mina de Águas Claras, 
que promoveu a deformação do perfil emblemático da Serra do Curral à altura do Parque das 
Mangabeiras e motivou manifestações da sociedade da época (“Olhe bem as montanhas”, década 

de 1970). Mais recentemente, já no século 21 e com a lavra encerrada, um movimento de massa 
ocorrido na face da escarpa final da Serra do Curral voltada para Nova Lima levou ao fechamento 
preventivo da trilha de passeio pela sua cumeada, próximo ao Parque das Mangabeiras. 
 
Há ainda um impacto polêmico devido à falta de dados de monitoramento pretéritos à abertura da 
Mina Águas Claras: a perda de nascentes da bacia do Córrego da Serra no interior do Parque das 
Mangabeiras, devido ao rebaixamento do nível d’água subterrâneo em função do aprofundamento 
da cava daquela mina, fato afirmado por antigos funcionários do Parque. 
 
Conforme visto nas imagens a seguir, o empreendimento TAMISA localiza-se junto à divisa de 
Nova Lima com Belo Horizonte e Sabará. Particularmente, o perímetro do decreto de lavra chega 
a penetrar no território de Belo Horizonte. As imagens exibindo modelo da conformação futura da 
chamada cava norte sugerem que a condição topográfica inferior ao terreno de Belo Horizonte, 
associada à direção e caimento geral das estruturas planares das rochas locais podem propiciar o 
surgimento de movimentos de massa, durante e após a lavra.  
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Limite municipal em amarelo; limite do decreto de lavra em vermelho; círculos: trechos com 

interseção dos perímetros 

 
Visão aproximada da figura 1; as setas indicam as áreas de BH (em azul) no interior do 

perímetro do decreto de lavra 
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4. Conclusão 

Pelo apresentado, entende-se que o histórico de eventos prejudiciais à diretriz de preservação da 
Serra do Curral ocorridos em outros projetos minerários também localizados no alinhamento 
montanhoso da Serra do Curral, associados aos danos possíveis advindos do projeto minerário 
em questão, bem como ao fato do perímetro do decreto de lavra adentrar o município de Belo 
Horizonte, além da possibilidade de haver deslizamentos que atinjam o território municipal, 
demonstra a necessidade de que Belo Horizonte seja ouvida na forma determinada pelo artigo 10, 
§ 1º, da Resolução CONAMA nº 237, de 9/12/1997, ressaltando especialmente os possíveis 
impactos para a fauna e flora do Parque das Mangabeiras e ao corredor ecológico que será 
prejudicado pelo empreendimento. 
 
Belo Horizonte, 17 de março de 2021 
 
 
Cyrano dos Reis Guimarães  
Geólogo – BM: 39.855-5  
 
 
João Vicente de Figueiredo Mariano  
Geólogo – BM: 40.795-3  
 
 
De acordo: 
 
 
Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni – BM. 74.173-X  
Diretor de Licenciamento Ambiental – DLAM 
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PARECER TÉCNICO SOBRE PROJETO COMPLEXO MINERÁRIO SERRA DO TAQUARIL – 

CMST LOCALIZADO NO ENTORNO DA ÁREA TOMBADA DA SERRA DO CURRAL, 

SUBÁREA 04 - TAQUARIL. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente parecer técnico da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo/ DPCA avalia o projeto 

Complexo Minerário Serra do Taquaril – CMST, em termos de impacto no patrimônio cultural 

município de Belo Horizonte e Nova Lima. O projeto de mineração proposto pela Taquaril 

Mineração S/A – TAMISA prevê nova atividade de mineração por um período de 13 anos, em 

ampla área preservada no município de Nova Lima, a qual faz divisa com o município de Belo 

Horizonte. 

O projeto CMST se implantaria em área adjacente à da Mina Corumi, empreendimento de 

mineração mais antigo, que se localiza na área tombada da Serra do Curral, pertencente ao 

município de Belo Horizonte. A extração de minério na Mina Curumi pela Empresa de Mineração 

Pau Branco (Empabra) causou grande degradação ambiental na Serra do Curral, não tendo sido 

implementado, como previsto no PRAD, o cronograma de recuperação da área, em relação às 

características físicas, bióticas e paisagísticas em atendimento às diretrizes de recuperação 

deliberadas pelo CDPCM/BH quando da proteção da área pelo tombamento municipal. 

2. O TOMBAMENTO DA SERRA DO CURRAL NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS 

A Serra do Curral é patrimônio cultural de Belo Horizonte. Sua paisagem cultural se desenvolve no 

sentido nordeste-sudeste, marcando o espaço urbano da capital mineira como símbolo da cidade. 

Trata-se de um marco geográfico para Belo Horizonte, documento vivo da história de Minas 

Gerais e um patrimônio cultural e ambiental de inesgotável beleza cênica. 

O conjunto paisagístico da Serra do Curral está inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / IPHAN - 

Processo 591-T-58, inscrição 29-A, folha 08, desde 21 de setembro de 1960. 

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte de 1990, em seu art. 224, inciso I, declarou o 

Alinhamento Montanhoso da Serra do Curral, compreendendo as áreas do Taquaril ao Jatobá, 

como monumento natural, paisagístico, artístico ou histórico. 

Em 1991, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH) aprovou o 

perímetro de tombamento e definiu diretrizes gerais de proteção. 

Em 1997, a Serra do Curral foi eleita pelos belo-horizontinos como símbolo maior da cidade.  
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Em 2002, foi feita uma revisão do tombamento municipal. A área total tombada foi subdividida, 

para efeito da proteção, em quatro subáreas, de acordo com suas características morfológicas, de 

ocupação e inserção na cidade, assim como seu caráter paisagístico-ambiental. Os limites de 

cada subárea foram determinados pelas bacias hidrográficas que compõem a Serra. Além das 

subáreas foi traçado um perímetro de vizinhança ou entorno na parte voltada para o município de 

Belo Horizonte, para atender ao disposto na Lei no 3.082/84, art. 17. Contudo, a área de entorno 

na porção que pertence ao território do município de Nova Lima não recebeu demarcação física, 

dada a restrição de abrangência norma legal ao território do município de Belo Horizonte. 

Em 2018 foi lançado pelo IEPHA o edital de licitação para a elaboração do Dossiê para 

tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral. A área de abrangência da proteção 

estadual incluirá tanto o município de Belo Horizonte quanto o de Nova Lima. O documento do 

IEPHA informa que: 

As porções a serem estudadas para a definição das áreas de proteção deverão 
incluir a área atualmente tombada pelo município de Belo Horizonte assim 
como uma área de superfície equivalente a esta, porém localizada no município 
de Nova Lima, tomando-se como eixo aproximado de simetria a crista da serra 
do Curral, que constitui limite territorial entre os dois municípios. Deverão ser 
consideradas também as porções NE e SW, que abrigam áreas nos municípios 
de Sabará e Brumadinho, respectivamente. Outras áreas adjacentes poderão 
ser consideradas para proteção, a partir da sua possível identificação como 
áreas ambientalmente semelhantes e ou de relevância histórica ou geológica.1 

3. LEGISLAÇÃO E PRINCÍPIOS E BÁSICOS DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL  

A Constituição Federal, de 1988, prevê que devem ser objeto de proteção, Art. 216 inciso IV- as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos 

– culturais; e inciso V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, corrobora através do Art. 208 afirmando 

que “Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem: 

II - os modos de criar, fazer e viver; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico;” 

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, de 1990, no sentido de reafirmar a 

Constituição Federal e Estadual, vem através do Art. 167 municiar a capital mineira no sentido da 

 

1 Edital de licitação IEPHA, Processo IEPHA/MG n.º 2201002000034/2018, Belo Horizonte, IEPHA, 2018, p. 33. 
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proteção do seu patrimônio histórico, - “constituem patrimônio cultural do Município os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência 

à identidade, à ação e à memória do povo Belo Horizontino, entre os quais se incluem: 

II- os modos de criar, fazer e viver; 
V- os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, artístico, paisagístico, 
paleontológico, ecológico e científico;” 

A mesma Lei Orgânica, também no sentido de reafirmar, o parágrafo primeiro do art. 216 da 

Constituição Federal e o Art. 209 da Constituição Estadual, diz que: “O município, com a 

colaboração da sociedade civil, protegerá o seu patrimônio histórico e cultural, por meio de 

inventários, pesquisas, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de 

acautelamento”. 

Também a Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, traz na Seção IV o item “Dos 

Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, o Art. 62 – Destruir, inutilizar ou 

deteriorar: 

I- bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único – Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano 
de detenção, sem prejuízo da multa. 
Art. 63 – Alterar o aspecto ou estrutura da edificação ou local especialmente 
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 
competente ou em desacordo com a concedida: 
Pena – reclusão, de um a três anos de, e multa. 
Art. 64 – Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, 
assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, 
turístico, histórico, cultural, religiosos, arqueológico, etnográfico ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 
com a concedida: 
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
Art. 65 – Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano: 
Pena  - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Parágrafo único – Se o ato realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses 
a um ano de detenção, e multa. 

O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional, em seu artigo 18 trata do entorno dos bens tombados, definindo que: 

Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 
impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob 
pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste 
caso a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto.  P
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A Lei municipal nº 3802 de 6 de julho de 1984, em seu artigo 17, também trata da vizinhança dos 
bens tombados, definindo que: 

Sem prévia autorização do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção 
que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou 
cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, 
impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo 
objeto. 

A Deliberação n° 26/2002, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, 

publicada no Diário Oficial do Município em 29 de junho de 2002 definindo os limites da Subárea 4 

- Taquaril, que define o perímetro de tombamento da referida área e as diretrizes de proteção. 

A Deliberação n° 147/2003, do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte 

publicada no Diário Oficial do Município em 07 de janeiro de 2004, definindo as diretrizes de 

proteção do Perímetro de Entorno/Vizinhança. 

Na interpretação do Direito, os Princípios básicos de proteção ao patrimônio cultural 

constituem norma de hierarquia superior, que deve prevalecer sobre as demais. Segundo o 

professor Marcos Paulo de Souza Miranda2, é recomendável que as análises sobre o patrimônio 

cultural sejam feitas também a partir de princípios básicos da proteção do patrimônio cultural: 

Essa necessidade mais se destaca porque as muitas normas que 
regulamentam a matéria (Lei do Tombamento, Lei dos Sítios Arqueológicos, 
Estatuto das Cidades, Decreto sobre o Patrimônio Imaterial, etc.) encontram-se 
desarticuladas, dispersas em diplomas de várias épocas e nem sempre 
regulamentam todas as hipóteses que na prática são enfrentadas por aqueles 
que militam na área.3 

Souza de Miranda cita nove princípios fundamentais: Fruição Coletiva, prevenção de danos, 

Responsabilização, Equilíbrio, Participação popular, Vinculação dos Bens Culturais, Educação 

Patrimonial, Solidariedade Intergeracional e Multiplicidade dos Meios Protetivos. Destes na 

presente análise destacamos especialmente e de forma sintética os seguintes: 

Princípio da Prevenção de Danos, ou seja, as meras ameaças (e não 
necessariamente os danos) ao patrimônio cultural devem ser punidas na forma 
da lei (art. 216, § 4º). Ou seja, em termos de patrimônio cultural nosso 
ordenamento está orientado para uma posição de caráter fundamentalmente 
preventiva, voltada para o momento anterior à consumação do dano – o do 
mero risco. Diante da pouca valia da mera reparação, sempre incerta e, 
quando possível, na maioria das vezes excessivamente onerosa.  

Souza Miranda utiliza o exemplo de implantação de empreendimento minerário: 
“Se existe dúvida sobre a ocorrência ou não de danos ao patrimônio cultural 

 

2 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo, Mestres e Conselheiros, 
Manual de Atuação dos Agentes do Patrimônio Cultural, IEDS, 2009, pag. 14-23. 
3 Marcos Paulo de Souza Miranda é professor de direito processual ambiental, promotor de Justiça do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais e coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico. 
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em decorrência da implantação de um grande empreendimento de mineração 
no município (tráfego de veículos pesados pelo centro histórico, detonações, 
destruição de sítios arqueológicos e de cavernas, etc.) nenhum ato de 
autorização das atividades deve ser praticado. Na dúvida, protege-se o 
patrimônio da coletividade até que todos os estudos sejam concluídos e tudo 
seja esclarecido 

Princípio da Responsabilização o qual decorre do que dispõe a Constituição 
Federal em seu art. 225 § 3º, verbis: As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. A ampla responsabilidade pelos danos causados 
ao patrimônio cultural está relacionada com a autonomia e independência entre 
os três sistemas existentes: civil, administrativo e criminal, de forma que um 
mesmo ato de ofensa a tal bem jurídico pode e deve acarretar 
responsabilização, de forma simultânea e cumulativa, nas três esferas, nos 
exatos termos do que determina a nossa Constituição Federal. Exemplo: Quem 
destruir uma caverna deverá pagar indenização cível pelos danos irreversíveis, 
conforme quantificação feita por perito (o valor da indenização é recolhido ao 
Fundo de Direitos Difusos Lesados); responderá criminalmente pela prática do 
delito do art. 62 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de reclusão de um a 
três anos; e ainda deverá pagar multa administrativa ao IBAMA. 

Princípio do Equilíbrio. Por força deste princípio, deve-se buscar a criação 
dos meios adequados para assegurar a integração das políticas de 
crescimento econômico e social e de conservação do patrimônio cultural, tendo 
como finalidade o desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. Como 
exemplo cita a construção de uma hidrelétrica coloca em risco um sítio 
arqueológico de extrema relevância situado a poucos metros do local previsto 
para o barramento da represa, pode ser tecnicamente possível o deslocamento 
do barramento um pouco para cima, a fim de que o sítio não seja destruído. 
Desta forma estaríamos conciliando o patrimônio cultural e o desenvolvimento 
econômico. 

Princípio da Solidariedade Intergeracional. A nossa Constituição Federal 
dispõe que é dever do Poder Público e da coletividade a proteção do meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput). Sendo certo 
que os bens que integram o patrimônio cultural estão incluídos entre os bens 
ambientais, em seu sentido amplo, impõe-se a defesa dos mesmos com vistas 
às gerações vindouras, já que são de fundamental importância para a sadia 
qualidade de vida e para a dignidade da pessoa humana.  

4. ANÁLISE 

É importante contextualizar o contexto em que se pretende implantar o projeto CMST da Taquaril 

Mineração S/A – TAMISA. Trata-se de área no município de Nova Lima, adjacente à chamada 

subárea 4, que é uma das quatro subáreas que conformam a área tombada da Serra do Curral 

pelo Município de Belo Horizonte. 

Mais especificamente, o empreendimento foi proposto adjacente à Mina Corumi da Empresa de 

Mineração Pau Branco (Empabra), localizada dentro da área tombada pertencente ao município 

de Belo Horizonte. Embora se trate de empreendimentos distintos, um realizado e o outro 

projetado por empresas distintas em municípios também distintos, efetivamente, para efeito de 

impacto cultural e ambiental, a análise leva em consideração uma mesma paisagem cultural.  
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Na figura 1, é delimitada em linha azul a subárea 4 do tombamento municipal de Belo Horizonte. 

As manchas coloridas representam as seguintes ambiências: área de preservação (APr), área de 

preservação 01 (APR01), área de preservação 02 (APr02), área de recuperação 01 (Are01) e área 

de recuperação 06 (ARe06). As áreas hachuradas referem-se à vizinhança ou entorno da área 

tombada dentro do município de Belo Horizonte. 

A mancha vermelha aplicada sobre a fotografia aérea, está fora do limite do município de Belo 

Horizonte e refere-se à área pretendida para o projeto CMST no município de Nova Lima. Notar 

que a denominada Cava Norte é projetada adjacente à Mina Corumi, sendo, em termos de 

impacto, uma ampliação da atividade mineraria já existente na Mina Corumi. A nova cava 

inevitavelmente alterará o perfil do alinhamento montanhoso objeto do tombamento municipal e 

interferirá na visibilidade do Pico Belo Horizonte, que na sua porção a partir da cota 1250 até o 

seu cume, está incluído no tombamento federal pelo Iphan de 1960. 

 

Figura 1 – Mapeamento cultural dom diretrizes de proteção deliberadas pelo CDPCM/BH subárea 4 e localização do 
projeto CMST. Fonte: edição DPCA, 2021. 

É importante mencionar as diretrizes deliberadas pelo CDPCM/BH para a subárea 4, uma vez que 

a similaridade e continuidade das áreas pertencentes aos dois municípios permite a análise mais 

coerente do projeto. 

Pico Belo Horizonte, tombado pelo Iphan  
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As diretrizes de proteção deliberadas pelo CDPCM/BH para a subárea 4 estão detalhadas nas 

Deliberação n° 26/2002, que trata especificamente da porção tombada e na Deliberação n° 

147/2003 que trata da parte do entorno em sua porção dentro dos limites do município de Belo 

Horizonte. 

A deliberação n° 26/2002 prevê a implementação de diretrizes de recuperação, preservação e 

conservação da Serra do Curral, visando consolidá-la como espaço de educação ambiental, lazer, 

recreação, turismo e fruição pela comunidade de Belo Horizonte e de seus visitantes. Nessa área, 

verificam-se ambiências distintas, que são refletidas nos três conceitos a seguir enunciados: 

 Áreas de preservação: áreas constituídas por nascentes e cabeceiras dos 
afluentes da margem direita do ribeirão Arrudas, unidades de conservação, 
praças e demais áreas verdes de domínio público, assim como cristas, 
contrafortes, esporões e encostas de visibilidade regional, nas quais importa 
manter as suas condições naturais, sendo vedada a ocupação que não seja 
destinada exclusivamente à finalidade de proteção do bem cultural tombado.  

Áreas de recuperação: áreas que sofreram intervenções modificadoras de 
suas condições naturais, nas quais devem ser adotadas medidas para reverter 
os danos ocasionados em suas características físicas, bióticas e paisagísticas, 
de modo a garantir a conformidade de sua utilização com os objetivos da 
proteção do bem cultural tombado. 

Áreas de diretriz especial: áreas sujeitas à definição de diretrizes específicas 
de proteção com vistas a promover a melhoria das condições de preservação 
ambiental e paisagística.(...)”4 

De acordo com a deliberação n° 26/2002, na área tombada é vedado edificar, descaracterizar ou 

abrir vias em praças, unidades de conservação e demais espaços incluídos em seu perímetro de 

tombamento. É prevista a proteção à vegetação nativa, devendo ser promovida a substituição dos 

espécimes exóticos, mediante plano a ser aprovado pelo COMAM, ouvido o CDPCM-BH. 

A deliberação n° 26/2002 prevê que em relação às novas atividades minerárias, o órgão 

executivo de proteção do patrimônio cultural deve comunicar ao DNPM, atual Agência Nacional de 

Mineração, que as áreas da Serra do Curral, objeto do presente tombamento, não estão sujeitas a 

novas autorizações para pesquisa ou lavra mineral. Para a mancha correspondente à Are01 a 

deliberação n° 26/2002 determina: 

As áreas com degradação ambiental e paisagística decorrente de atividade 
minerária ou de ocupação urbana deverão ser recuperadas de acordo com o 
plano respectivo a ser aprovado pelo Comam, ouvido o CDPCM-BH, 
observados os requisitos técnicos estabelecidos. 

A recuperação ambiental e paisagística deve adotar métodos de trabalho 
condizentes e harmônicos com a paisagem original da Serra do Curral, 
utilizando-se insumos típicos desse ambiente. 

 

4Dossiê de Tombamento da Serra do Curral - Subárea 4: Taquaril (Processo 01.045036.02.93). Belo Horizonte: 
GEPH/SMARU/PBH – junho/2002, pp. 79-81. 
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As áreas classificadas como Área de Recuperação 1 (ARe1) são áreas 
não-parceláveis e de visibilidade regional, portanto, non aedificandi, 
devendo ser objeto de recuperação ambiental e paisagística, a fim de 
serem integradas à APr contígua. 

A mancha denominada Are06 é uma área degradada, contudo é prevista a sua recuperação com 

posterior parcelamento e, portanto, é tratada pelos critérios da Deliberação n° 147/2003, que 

prevê a seguinte diretriz para essa área de recuperação (Are): 

As áreas classificadas como Área de Recuperação 6 (ARe6) admitem a 
ocupação urbana e a recepção de potencial construtivo com a finalidade 
de viabilizar a sua recuperação ambiental e paisagística. O parcelamento 
do solo fica condicionado à efetivação das diretrizes previstas para a 
ARe1 (Diretriz no 08, alínea “b”), tendo ainda limitada a altimetria máxima 
das edificações à cota 1.150. 

A análise das fotografias, mostrada no item 5 deste parecer, nas quais foi feita a sobreposição do 

traçado geral do projeto CMST, evidencia-se a ampliação do impacto já existente na área da Mina 

Corumi em Belo Horizonte, ainda não recuperada, que seria inevitavelmente expandida para Nova 

Lima, com reflexos em ambos os municípios. 

A Serra do Curral é um bem cultural que está tombado em duas esperas administrativas (Federal 

e Municipal). Há ainda estudos em andamento para a conclusão do tombamento na esfera 

estadual, pelo IEPHA. Portanto, recomenda-se que não sejam concedidas novas autorizações 

para pesquisa ou lavra mineral e que avaliações de licenciamento ambiental e de impacto 

ao patrimônio cultural tenham caráter intermunicipal. Recomenda-se, também, que entorno 

não demarcado da Serra do Curral no município de Nova Lima, as diretrizes já deliberadas pelo 

CDPCM/BH para a subárea 4 possam ser tomadas como subsídio para a proteção cultural e 

eventual pedido de licenciamento ambiental e de avaliação de Impacto ao patrimônio cultural. 

Reforçamos o entendimento que não se trata de considerar o território dos dois municípios como 

dissociados, uma vez que o bem protegido envolve uma paisagem cultural que se desenvolve no 

território em configuração que independe das delimitações administrativas. 

Considerando a situação atual da área de implantação do projeto CMST, que efetivamente se 

implantaria na vizinhança do bem cultural, deve ser observado que qualquer intervenção nessa 

área deverá atender, também, à legislação federal que organiza a proteção do patrimônio histórico 

e artístico nacional. De fato, na vizinhança de bem tombado não pode ser admitida intervenções 

que lhe impeça ou reduza a visibilidade. (art. 17, Decreto-Lei nº 25/ 1937). O impacto de 

visibilidade não trata apenas de simples obstrução física (distância, perspectiva, altura), mas deve 

ser considerado também nos seus aspectos finalísticos (harmonia, integração, ambiência)5. 

 

5 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo. Op. Cit. pag. 107. 
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O IEPHA, órgão estadual de proteção cultural, em seu projeto para tombamento da Serra do 

Curral considera relevante para proteção considerar uma superfície do município de Nova Lima 

equivalente à protegida no município de Belo Horizonte, tendo como eixo aproximado de simetria 

a crista da Serra do Curral. Dessa forma, o projeto CMST, resultaria dentro da área de relevância 

estadual, em vias de ser protegida. É, portanto, temerário que se considere qualquer 

licenciamento ambiental para novas minerações antes que se conclua o tombamento na 

espera estadual. Ademais, o projeto causaria impactos não restritos a Nova Lima, uma vez que 

resulta na alteração drástica da paisagem, na destruição de vegetação, nascentes, habitats de 

espécies endêmicas em uma área não se restringiria apenas a um município. 

O projeto CMST evidencia, conforme mostrado nas fotografias aéreas do Google Earth, a 

ampliação da descaracterização do alinhamento montanhoso da Serra do Curral, criando nova 

lacuna ao longo da desse alinhamento, o que se daria em decorrência de escavações, erosões e 

deslizamentos, principalmente da Cava Norte na vertente voltada para Nova Lima. Prevê-se, 

então, destruição do bem cultural objeto do tombamento municipal de Belo Horizonte. 

A ainda relativa desarticulação e dispersão das normas de proteção deliberadas nas três esferas 

administrativas sugere a necessidade da análise pelos princípios fundamentais da proteção 

cultural, expostos acima, considerando, ainda, para a área situada no município de Nova Lima, a 

possibilidade de aplicação das diretrizes em vigor para a área tombada pelo município de Belo 

Horizonte. Essa tendência está presente, inclusive, no edital de licitação para a elaboração do 

Dossiê para tombamento do Conjunto Paisagístico da Serra do Curral pelo IEPHA. 

Em vista das intercorrências para a realização do PRAD da Mina Corumi, é importante avaliar, no 

âmbito de um possível Licenciamento Ambiental e de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Cultural 

para o projeto CMST, as exigências para a realização de um eventual PRAD do projeto proposto, 

em Nova Lima, pois inevitáveis seriam os reflexos da degradação da área, que se somaria à 

degradação causada pela Mina Corumi, afetando gravemente o patrimônio cultural comum aos 

dois municípios e de relevância estadual e nacional. O Princípio da Prevenção de Danos trata 

exatamente dessa ameaça ao patrimônio cultural. (art. 216, § 4º da Constituição Federal). 

Conforme esclarece Miranda6: 

Diante da pouca valia da mera reparação, sempre incerta e, quando possível, 
na maioria das vezes excessivamente onerosa, a prevenção de danos ao 
patrimônio cultural é a melhor, quando não a única solução ante a dificuldade 
de retornar ao status quo ante bens dotados de especial valor, representando 
sua degradação ou desaparecimento um empobrecimento imensurável do 
patrimônio de toda a coletividade. Por isso, a proteção do meio ambiente 
cultural deve ser eficaz e temporalmente adequada. 

 

6 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza; ARAÚJO, Guilherme Maciel, ASKAR, Jorge Abdo. Op. Cit. pag,18. 
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5. ANÁLISE PELAS FOTOGRAFIAS 

 
Vista da área do projeto CMST a partir da Mina Corumi em Belo Horizonte, vendo-se em segundo plano as marcações 
em branco das áreas previstas projeto CMST em Nova Lima. Fonte: Google Earth. 

 
Vista da área do projeto CMST a partir da Mata da Baleia em Belo Horizonte vendo-se em segundo plano a crista do 
alinhamento montanhoso e o Pico Belo Horizonte. Fonte: Google Earth. 

Cumeira do alinhamento 
montanhoso tombado 
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a escavação da Cava Norte 
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Mata da Baleia tombada em 
Belo Horizonte 

Mina Corumi 

Projeto CMST 
Nova Lima 

 

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

28
9E

8X
Q

C
3N

T
U

F
O

. A
ss

in
at

ur
a 

D
ig

ita
l c

on
fo

rm
e 

as
 d

is
po

si
çõ

es
 d

a 
C

on
st

itu
iç

ão
 F

ed
er

al
, L

ei
 F

ed
er

al
 d

e 
A

rq
ui

vo
s 

8.
15

9/
91

 e
 D

ec
.M

un
ic

ip
al

 1
6.

72
0/

17
.

A
ss

in
an

te
(s

):
 M

A
R

IO
 D

E
 L

A
C

E
R

D
A

 W
E

R
N

E
C

K
 N

E
T

O
, e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045183 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173279900009539136952
Número do documento: 22070600173279900009539136952

Página 11 de 11 

                      Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

 

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 
Belo Horizonte - MG – Tel. 3277-5011 – E-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

 

 
Vista da área da área do projeto CMST adjacente à Mina Corumi e a linha que demarca a crista da Serra do Curral 
(linha pontilhada). Fonte: Google Earth. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este Parecer consiste na análise técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo 
Horizonte sobre o Projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril -  CMST da Taquaril Mineração (TAMISA), 
proposto para a área da Serra do Taquaril no Município de Nova Lima – em Licenciamento Ambiental na 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD - Processo 
1370.01.0021546/2019-49. Na 86ª Reunião Ordinária, ocorrida em 29/04/2022, a Câmara de Atividades 
Minerárias (CMI) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) votou e aprovou, por maioria, a 
concessão da licença ambiental na modalidade de Licença Prévia para as fases 1 e 2, concomitante com 
Licença de Instalação para Fase 1 do Empreendimento.  

O Município de Belo Horizonte impetrou Tutela Cautelar Antecedente a fim de determinar a suspensão da 
licença ambiental prévia e de implantação do empreendimento, a ser implementado na Serra do Curral, até 
que seja equacionada a necessidade de participação do Município de Belo Horizonte no processo de 
licenciamento ambiental, na forma do artigo 10, § 1º, da Resolução 237/97 do CONAMA. A Prefeitura de 
Belo Horizonte reivindica o direito, por constituir território diretamente impactado pelas propostas do 
empreendimento, no que se refere às repercussões negativas sobre recursos ambientais, culturais, de 
infraestrutura e pelo risco de exposição à poluentes atmosféricos, ruídos e outros incômodos de pessoas no 
território belo horizontino. Sendo assim, ao se desconsiderar o município, os impactos não foram 
devidamente considerados para análise de viabilidade do empreendimento.  

Este documento resultou de uma análise técnica de caráter emergencial, tendo em vista as licenças 
concedidas, em que pese o tempo para evitar danos irremediáveis à área em discussão, caso iniciadas obras 
autorizadas na concessão da Licença de Implantação da Fase 1. A equipe técnica teve à disposição apenas 
o EIA apresentado pelo empreendedor no processo supracitado, ao Parecer Único da Superintendência de 
Projetos Prioritários (SUPPRI) e a alguns outros documentos disponíveis. O inteiro teor do processo, 
requerido formalmente à SEMAD/SUPRI em 11/05/2022 por meio do ofício encaminhado - GAB/SMMA-
EXTERNO nº1138/22, foi entregue em 07/06/2022, de forma intempestiva, portanto, dado que já estava 
concluído o parecer que mobilizou os técnicos desde 09/05/2022. Outros documentos e informações, que 
integram o inteiro teor do processo até então inacessíveis e por este motivo não fizeram parte da atual 
análise, poderão ser objeto posterior de novas avaliações, para eventuais complementações. 

Mesmo com a documentação incompleta, foi possível identificar informações conflitantes entre o EIA e o 
Parecer Unificado da SUPPRI em alguns aspectos, denotando que resultaram de reavaliações, adequações 
ou retificações provavelmente decorrentes das solicitações de pendencias. Também cabe mencionar que, 
em 07/06/2022, foi promulgada a PORTARIA MMA Nº 148/22, que alterou os Anexos da Portaria nº 443, de 
17 de dezembro de 2014, da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, e da Portaria nº 445, de 17 de 
dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, a qual 
não foi consultada, dados o motivo acima exposto, mas que poderá ampliar ou reduzir a quantidade de 
espécies ameaçadas de extinção impactadas pelo empreendimento.  

Também cabe mencionar que, em 07/06/2022, foi promulgada a PORTARIA MMA Nº 148/22, que alterou os 
Anexos da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, e 
da Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies 
Ameaçadas de Extinção, a qual não foi consultada, dados o motivo acima exposto, mas que poderá ampliar 
ou reduzir a quantidade de espécies ameaçadas de extinção impactadas pelo empreendimento. 

As ponderações realizadas neste parecer apontaram questões entendidas como claramente negligenciadas, 
subavaliadas ou de impactos relevantes e inaceitáveis para o Município de Belo Horizonte, na perspectiva 
técnica. É importante salientar também, que existe conhecimento prévio da área em Belo Horizonte que se 
encontra impactada pela proposta em tela, em função da gestão operacional e técnica dos parques 
municipais localizados na área (Parque das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral e Parque Fort 
Lauderdale) e de outros processos licenciados nestas áreas em Belo Horizonte que não devem ser 
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desconsiderados pela potencial contribuição na instrução e análise da proposta de intervenção e seus 
impactos.  

Portanto, este parecer objetiva trazer à luz indícios de impactos não considerados para reavaliação da 
viabilidade sócio-ambiental do empreendimento, para que, se entendido pertinente, se proceda à suspensão 
das licenças concedidas ao empreendimento Taquaril Mineração S. A. (TAMISA).  

A seguir serão apresentados, em tópicos de discussão, os diversos indícios de problemas observados na 
documentação analisada até o presente momento, a saber: separação do empreendimento por fases e 
alteração na modalidade do licenciamento, impactos ao patrimônio cultural, à paisagem com visada de Belo 
Horizonte, ao meio biótico, às unidades de conservação do município de Belo Horizonte, à segurança hídrica, 
alteração da qualidade do ar, dos níveis de ruídos e vibrações e a implicação sob as cavidades da região, 
entre outros aspectos.  

2 INSTRUÇÃO DO PROCESSO 

2.1 Separação do Empreendimento por Fases 

O Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) inclui as atividades de Lavra a céu aberto - Minério de 
ferro, Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco e tratamento a úmido, Pilhas de 
rejeito/estéril, posto de abastecimento de combustíveis, estradas internas para circulação de veículos e 
equipamentos, bacias de contenção de sedimentos e estruturas e prédios administrativos. 

A fim de pontuar os impactos do Complexo Minerário da TAMISA sobre o Município de Belo Horizonte para 
melhor compreensão é importante que se esclareçam os pontos apresentados a seguir: 

• Existiu um processo anterior – 04421/2013/001/2014 – que foi arquivado em 2019, a pedido do 
empreendedor. Esse processo abrangia os municípios de Nova Lima e Raposos, enquadrado como LAT, 
contemplando, assim 3 (três) fases distintas LP, LI e LO; 

• Em 2020, o empreendedor formalizou um novo processo. Segundo Relatório Técnico SUPPRI Nº 
13/2019, em 24 de junho de 2019, foi protocolada solicitação de “Reorientação da modalidade do processo 
de licenciamento ambiental de LAT para LAC2”.  O Parecer exara: 

“(...) Segundo informado pelo empreendedor as fases são independentes entre si e o mesmo solicita que 
seja contemplado na licença inicial a análise da viabilidade do empreendimento completo e a autorização de 
instalação para a Fase 1. 

A lavra proposta na Fase 1 está contida no polígono minerário segundo processo ANM n° 4.791/1961 com 
Concessão de Lavra outorgada pelo órgão competente. Para a Fase 2 os polígonos abarcados pelos títulos 
minerários nº 831.207/1985, 833.232/Z003 e 831.142/2005 estão em fase de "Requerimento de Lavra". 

A solicitação de reenquadramento da modalidade é deferida no Parecer nº 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022, 
o que permitiu a concessão concomitante de LP e LI para Fase 1 do empreendimento, conforme discussão 
apresentada a seguir no item 2.2.  

A Figura 2.1, retirada do EIA, evidencia a lavra – ANM nº 4.791/1961, a proposta para Fase 1 e mostra 
(detalhe em círculo vermelho) as diversas estruturas a serem utilizadas na Fase 1 que não estão na área 
limitada pela outorga de lavra - ANM n° 4.791/1961, além das vias internas. Dessa forma, não é isento 
pontuar que são fases independentes, apenas as cavas - ou nem mesmo elas, visto que a exploração da 
cava norte poderá adentrar para a fase 2, quando que será minerado seu remanescente até sua exaustão. 
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É importante observar que até o momento da avaliação, para expedição da licença pelo COPAM, apenas a 
área de contorno amarelo - ANM n° 4.791/1961 – possuía a autorização de lavra.  

 

E ainda que, conforme cronograma apresentado - Figura 2.2, a partir do 3º ano as fases estarão 
concomitantes. O EIA exara à folha 63: “Cabe destacar que a ADA da fase 1 está integralmente contida na 
ADA da fase 2, compondo conjuntamente assim a ADA do Projeto CMST”. 

 

 

  

  

BS-4 Cava 

norte 

  

  
BS-2 

  BS-1 

ITM1- planta com britagem primária e secundária 

e peneiramento, operando a umidade natural 

BS-3 

  

Figura 2.1 Localização das Estruturas Fase 1. Fonte: Figura 6.5 do EIA. 

Figura 2.2 Cronograma do Projeto CMST por fases de desenvolvimento – Fonte: Figura 
6.2 do EIA 
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● Segundo o estudo apresentado: 

Na Fase 1  

▪ Serão lavrados minérios na Cava Norte, bem como os blocos rolados de hematita que ocupam os 
talvegues secos das cabeceiras do córrego da Fazenda. A Figura 2.3, capturada do Parecer n° 
12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022, mostra detalhe da cava Norte. A reserva minerária da fase 1 é de 2,34 MT 
que representa 7,65% do total previsto (fases 1 e 2). 

 

▪ O beneficiamento da Fase 1 se dará na ITM1 (6,89 ha), planta com britagem primária e secundária 
e peneiramento, operando a umidade natural (sem adição de água no circuito), gerando finos e granulados. 

▪ A pilha PDE-1 localizada na bacia do córrego do Cubango e sobre duas nascentes (N02 e N03), na 
primeira fase do projeto, irá ocupar o volume útil de 573.165 m³ na elevação 1.040,0 m, com altura máxima 
de 70 metros, e receberá apenas estéril proveniente da cava Norte. Contudo, ela foi desenvolvida para 
receber o estéril oriundo das cavas Norte, Central e Oeste, com capacidade volumétrica de 3.772.823 m³ 
até a elevação 1.128,0 m.  

▪ Bacias de sedimentação utilizadas: 

− BS-1, BS-2 construídas sobre curso d’água do córrego Cubango, barramento de curso d’água sem 
captação e são objeto de processos de outorga em curso. Os maciços de barramento possuem altura de 9,7 
metros e volume de 5.446,1 m³ e 6.266,9 m³; 

Figura 2.3. Cava Norte Modelo Final. Fonte: Figura 4 do Parecer 
12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022. 
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− BS-3 cabeceiras do Córrego Triângulo; 

− BS-4 - Córrego da Fazenda. 

Na Fase 2 

▪ A reserva mineral da fase 2 é de 28,23 MT, que representa 92,35% do total previsto (30,53 MT).  

▪ Será implantada durante a operação da fase 1, contará com duas novas cavas a céu aberto 
denominadas Cava Oeste e Cava Leste (operações com perfuração e desmonte com explosivos), além de 
área de beneficiamento a úmido - ITM2 (área de 11,75ha), a ITEM  1 será mantida. 

▪ A cava norte, nesta fase, será utilizada como depósito de rejeito – PDE 2 e a PDE 1 se destinará a 
disposição compartilhada de estéril e rejeito. A figura 2.5 mostra as cavas oeste (compartimentada em corpo 
A e B) e cava central. 

▪ As figuras 2.4, 2.5 e 2.6 mostram as estruturas utilizadas nas duas fases, separadamente, e em 
seguida a sobreposição destas, com destaque para as áreas de interseção, a fim de se demonstrar quais 
são as estruturas e áreas comuns utilizadas em ambos os casos no processo minerário. Vale ressaltar que 
esta interseção não apenas se refere às áreas de apoio, como estrutura administrativa, posto de combustível 
e acessos, mas também contempla a cava norte para disposição de estéril e rejeito, bacias de contenção de 
sedimentos, minério rolado, instalação de tratamento de minério e pilha de estéril, sendo as duas últimas 
significativamente ampliadas na fase 2. 

Após observar as estruturas utilizadas em cada fase e a sobreposição das mesmas, é possível aferir que 
elas não são independentes, como pontuou o Relatório Técnico SUPPRI Nº 13/2019.   

Corrobora nessa direção o Parecer do Instituto Cordilheiras (PARECER Referente ao: PA/SLA n° 218/2020, 
Processo n° 1370.01.0021546/2019-49, Parecer n° 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022) que afirma que o Plano 
Integrado de Aproveitamento Econômico aprovado para o Complexo Minerário Taquaril – CMST junto a ANM 
engloba os Processo no 4.791/1961, 831.207/1985, 833.232/2003, 831.142/2005 e 831.073/2005.  

Figura 2.4. Fase 1. 
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Segundo o Art. 38 do Código de Mineração, para o requerimento de lavra é necessário, entre outros 
documentos, a apresentação do Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) da jazida, com descrição 
das instalações de beneficiamento. Dessa forma, se o PAE contempla todos os requerimentos de lavras 
listados, elas foram consideradas associadas e não independentes conforme pontuado, de forma que a 

Figura 2.5. Fase 2. 

Figura 2.6. Sobreposição de Fases. 
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obtenção das licenças para a lavra da fase 1, apenas, não viabiliza o empreendimento e tampouco justifica 
a disposição das estruturas como planejado. 

2.2 Alteração na Modalidade Geral do Licenciamento 

Neste item serão focados os indícios de fragmentação de processo identificados, que comprometem a 
adequada instrução, análise técnica de viabilidade com diagnósticos e impactos que deveriam anteceder a 
concessão da licença de implantação. 

Inicialmente o processo foi enquadrado na modalidade trifásica de licenciamento (LAT), cujo rito a ser 
seguido é obtenção de licença prévia, seguida de licença de instalação e, depois, licença de operação. 

Conceitualmente, a Licença Prévia (LP) aprova a localização e concepção do empreendimento, atividade ou 
obra que se encontra na fase preliminar do planejamento atestando a sua viabilidade socioambiental, 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implantação, bem como suprindo o requerente com parâmetros para lançamento de efluentes líquidos e 
gasosos, resíduos sólidos, emissões sonoras, além de exigir a apresentação de propostas de medidas de 
controle ambiental em função dos possíveis impactos ambientais a serem gerados. É premissa da Licença 
Prévia a possibilidade de atestar a inviabilidade do empreendimento naquela localização, caso se 
evidencie restrições locais ou pela identificação de impactos irreversíveis e inaceitáveis pela 
implantação e operação do empreendimento. Ela deve ser concedida após uma avaliação global do 
empreendimento, compreendendo todos os impactos gerados durante as fases de instalação e operação, 
de forma a não se perder de vista o impacto do empreendimento como um todo.  

A Licença de instalação (LI) autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 
controle ambiental e demais condicionantes. 

A Deliberação Normativa nº 217/2017 estabelece modalidades de licenciamento conforme Tabela 3 do 
Anexo Único, apresentada na Figura 2.7, por meio da qual são conjugadas a classe e os critérios locacionais 
de enquadramento, ressalvadas as renovações. No Art. 11 da mesma deliberação, informa-se que para a 
caracterização do empreendimento deverão ser consideradas todas as atividades por ele exercidas em 
áreas contíguas ou interdependentes, sob pena de aplicação de penalidade caso seja constatada 
fragmentação do licenciamento. 

De acordo com os estudos apresentados e Parecer Único da SUPPRI (Parecer 
12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022), as atividades objeto do licenciamento são de Grande Porte e Grande 
Potencial Poluidor, resultando em um empreendimento classe 6. Ainda, de acordo com este documento, 
o empreendimento se encontra no Critério Locacional de Enquadramento Peso 2, considerando que 
haverá supressão de vegetação em Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade Especial, 
considerada de importância biológica “extrema” ou “especial”. Quando aplicados na matriz de conjugação 
de classe e critérios locacionais de enquadramento da referida DN, a modalidade de licenciamento é fixada 
em LAT, ou seja, licenciamento trifásico, em que a LP, LI e LO são concedidas em etapas sucessivas. 

  

Figura 2.7. Tabela 3 do Anexo Único da DN COPAM nº 
217/2017. 
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O Relatório Técnico da SUPPRI nº 13/2019 subsidiou a análise para reorientação do processo, 
considerando a independência das fases, e entendeu que a Fase 1 do empreendimento, analisada de 
forma independente, seria enquadrada como classe 3. Esta nova classe seria decorrente da nova 
classificação do porte como médio, pois na fase 1 haverá menor volume do produto lavrado (código A-02-
03-8 Lavra a céu aberto - Minério de ferro), tratado (A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, 
com tratamento a seco) e disposto (A-05-04-7 Pilhas de rejeito/estéril - Minério de ferro), sendo possível a 
reorientação da modalidade da licença para LAC2 (LP+LI). Ainda, foi reproduzido no referido relatório, sem 
questionamento ou correção, que segundo informado pelo empreendedor, o FCE nº 63881863/2019, 
protocolado na SUPRAM CM, orientou o processo na modalidade de licenciamento trifásico, com critério 
locacional 1. 

Entende-se ter sido inadequada a alteração da modalidade do licenciamento para LAC2, pois conforme 
supra argumentado, as fases guardam entre si dependência, com aproveitamento de estruturas, e que o 
que as separa é a temporalidade do processo, inclusive porque o empreendedor não pode iniciar a fase 2 
sem a outorga de exploração minerária. A pilha de estéril, por exemplo, já foi licenciada para comportar o 
volume resultante da fase 2; as demais estruturas implantadas, embora não licenciadas, já são 
dimensionadas com base no volume final de minério lavrado (que indica que, de certa forma, que uma parte 
significativa das estruturas da fase 2 já tiveram a instalação aprovada na fase 1).  

Para fins de análise do enquadramento, o empreendimento deveria ser olhado como um todo em termos de 
porte, potencial poluidor e critério locacional, e não por fases, conforme determinado. Sendo parte intrínseca 
do todo, a instalação parcial de uma fase deste empreendimento deveria seguir a modalidade fixada no 
licenciamento, considerando seu rito original e seu impacto global, e não com estabelecimento de menor 
critério, como ocorreu, pela redução de seu porte e, consequentemente, sua classe, já que as atividades 
passaram a ser de pequeno ou médio porte, dados os volumes lavrados, beneficiados e dispostos na fase 
1. Disso resultou uma equivocada ideia da diminuição do seu impacto, tornando possível a emissão da 
Licença de Instalação para uma parcela antes mesmo de ter sido sanada e amplamente discutida a 
viabilidade socioambiental do empreendimento como um todo.  

Já é suspeita uma eventual fragmentação de processo decorrente de outras áreas do proponente 
empreendedor que já têm registro na AMN para investigação, pesquisa ou lavra nas áreas adjacentes, dando 
indício de possíveis interesses de ampliações consecutivas, após a implantação do atual processo em 
licenciamento. Essa prática, caso seja fato, já fere os princípios de caracterização do empreendimento, 
configurando fragmentação de processo. Propor enquadramento de modalidade de licenciamento, 
baseado em separação por fases, conforme realizado neste processo, não tem fundamentação que coopera 
para a sua adequada instrução e provoca seríssimas subavaliações de diagnósticos e de impactos nos 
diversos meios, tornando precárias as análises que deveriam considerar todas as intervenções, em seus 
impactos cumulativos e sinérgicos, decorrendo, portanto, em intempestiva a concessão de licença de 
implantação para Fase 1.   

Este processo sinaliza incontáveis impactos de grande magnitude em área ambientalmente relevante, frágil, 
e densamente urbanizada, para além daqueles sustentados no EIA/RIMA e Parecer Único da SUPPRI (que 
subsidiou a decisão do COPAM), conforme discussões ao longo de todo o Parecer. Infere-se, assim, a 
existência de claros indícios de FRAGMENTAÇÃO de processo, o que resultou na minimização da 
identificação dos impactos e aceleração da concessão de licenças, sem o necessário respaldo técnico.  

O Decreto Estadual Nº 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. Nele, a fragmentação consta 
no Código 106 (Redação dada pelo Decreto nº 47.837, de 09 de janeiro de 2020): instalar, construir, testar, 
funcionar, operar ou ampliar atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente 
sem a devida licença ambiental, desde que não amparado por termo de ajustamento de conduta com o órgão 
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ou entidade ambiental competente; inclusive nos casos de fragmentação indevida do licenciamento 
ambiental, com classificação gravíssima. 

Ainda, foi informado que o escoamento de produção será tratado em outro processo, e que para tal percurso 
pretende-se utilizar as estruturas abandonadas da antiga Ferrovia do Aço, projeto realizado pelo Governo 
Federal na década de 1970, que consistem em dois túneis, pilares de uma ponte inacabada sobre o rio 
Arrudas e uma área terraplenada com aproximadamente 4km de comprimento. Apesar das estruturas 
existentes, será necessária a implantação de uma estrada de aproximadamente 3,8 km, denominada 
“Rodovia de Ligação Estrada Marzagânea à MGT-262”. Conforme informado no EIA, será uma estrada 
estadual, de uso público, a ser custeada pela TAMISA que, para tanto, está desenvolvendo tratativas com o 
DER-MG visando firmar um Protocolo de Intenções estabelecendo as condições de parte a parte para a 
viabilização da obra.  

De acordo com a DN 217/2017, a construção de estradas para o transporte de minério/estéril 
externamente aos limites de empreendimentos minerários é uma atividade também licenciável (código A-05-
05-3), e que no presente caso é imprescindível para o desenvolvimento da atividade objeto da licença 
da qual trata este documento. A construção de estradas é responsável por inúmeros impactos 
socioambientais, tais como supressão de vegetação, movimentação de terra, mortandade e afugentamento 
de fauna, interferência e destruição de cavidades, poluição do ar e da água, ruído, incluindo interferências 
nas comunidades aquáticas dado o assoreamento de córregos e obras de pontes sobre estes rios.  Estes 
impactos podem comprometer a sobrevivência de espécies, dados os elevados índices de endemismo, como 
será abordado em item específico. A operação destas estradas também ocasiona atropelamento da fauna, 
com impacto permanentemente sobre seu deslocamento, colocando em risco à conectividade funcional entre 
os fragmentos adjacentes. Ademais, também gera emissão de ruído e de poluentes atmosféricos, além de 
transtornos para as comunidades humanas afetadas. Entende-se, portanto, que os impactos originários das 
adequações das estruturas existentes, bem como da construção e operação das estradas deveriam ter sido 
analisados conjuntamente com os demais no processo em tela, no âmbito da LP, de forma sinérgica, pois a 
eles são concatenados. Ademais, a estrada a ser aberta e construída tangencia os limites do município de 
Belo Horizonte, aumentando os impactos que afetam diretamente este município. 

2.3 Impacto ao Patrimônio Cultural 

O ofício IEPHA/GAB nº 229/2022, de 22 de março de 2022 – Anexo I – esclarece ao MPMG que o Complexo 
Minerário Serra do Taquaril não passou pela análise deste Instituto, quanto a avaliação de impacto ao 
patrimônio cultural, e não possui anuência expedida por este órgão estadual de proteção. Esclarece ainda 
que conforme dados constantes no Sistema de Licenciamento Ambiental/SLA, é necessária a apresentação 
de estudos completos acompanhados de toda a documentação pertinente à avaliação de impacto ao 
patrimônio cultural para nova análise pelo IEPHA, o que restou claro não ter sido protocolado. Tendo em 
vista o processo de tombamento de todo o maciço da Serra em andamento, e os demais tombamentos 
existentes na vertente de Belo Horizonte da Serra do Curral, entende-se neste Parecer Técnico que a 
anuência do IEPHA é condição sine qua non para a instrução do processo de licenciamento ambiental 
e a concessão das licenças.  

3 APONTAMENTOS DE IMPACTOS, REPERCUSSÕES NEGATIVAS E RISCOS 

3.1 Geologia e Geomorfologia da Serra 

A extração de minério de ferro em cavas a céu aberto, como proposto para as duas fases do Complexo 
Minerário Serra do Taquaril – CMST, vem alterando a morfologia das serras no Quadrilátero Ferrífero - MG.  

Conforme transcrito do Parecer da Único da SUPPRI: “o empreendimento em licenciamento se trata de lavra 
e beneficiamento de minério de ferro em reservas localizadas no município de Nova Lima. Está localizado 
em uma das variantes ao sul do eixo principal da Serra do Curral, conhecido como Serra do Taquaril. Cabe 
aqui a ressalva de que parte do direito minerário se encontra em território do município de Belo Horizonte, 
mas NÃO a ADA do projeto” [grifo nosso]. O referido parecer ainda expõe que a área do CMST está 
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integralmente localizada no município de Nova Lima, MG, nas proximidades da divisa com Belo Horizonte e 
Sabará. A maior parte do projeto está na Fazenda Ana da Cruz, imóvel de um dos acionistas da TAMISA, 
na bacia do Rio São Francisco, sub-bacia do Rio das Velhas. 

A locação da atual ADA do empreendimento consiste em parte dos argumentos levantados para exclusão 
de manifestação do município de Belo Horizonte no licenciamento do CMST junto à SEMAD. Parte da Serra 
do Curral constitui patrimônio tombado a nível federal (1961) e a nível municipal em Belo Horizonte (IPHAN, 
1991), e em processo de tombamento em andamento à nível estadual. Assim, o espaço deveria ser protegido 
de intervenções antrópicas que configurem descaracterização do patrimônio tombado, do qual este item 
cumpre discutir os aspectos geomorfológicos. 

O Estudo de Impactos Ambiental – EIA, elaborado pela GOLDER (2019), ao qual não foi possível acessar 
os anexos e informações complementares do Processo, informa ofícios de anuência do IPHAN para LP 
(fases 1 e 2) e LI (fase 1) anteriores ao andamento do processo de tombamento a nível estadual o qual 
amplia a área a ser preservada na serra do Curral. Assim, o processo considera área protegida apenas 
aquela correspondente ao polígono da serra do Curral já tombado a nível municipal e federal, o qual faz 
divisa com a ADA do empreendimento. Todavia, cumpre ressaltar que os impactos de um empreendimento 
do porte e da natureza do CMST não se restringem aos limites físico-políticos, sendo as áreas impactadas 
superiores a ADA do empreendimento. Cabe também reiterar sobre o posicionamento do IEPHA que alertou 
sobre a inexistência de anuência deste Instituto por meio do ofício IEPHA/GAB nº 229/2022 quanto aos 
impactos sobre o patrimônio cultural neste novo processo de licenciamento.    

Apesar da extração de minério de ferro estar alocada na serra do Curral dentro dos limites municipais de 
Nova Lima, a linha de cumeada da serra é passível de alteração frente às atividades pretendidas.  

Historicamente, registra-se o comprometimento do Morro do Patrimônio (Marco IV do tombamento) após 
deslizamento de talude em cava da Mina de Águas Claras. Outro marco do tombamento da serra do Curral 
é o Pico de Belo Horizonte, símbolo da capital mineira. No contexto da operação da denominada cava 
Oeste, cuja instalação pretendida é a apenas 150 m do pico de Belo Horizonte, aliado ao arcabouço 
geológico-geotécnico similar ao existente na mina de Águas Claras, bem como a situação comum de 
deslizamento de taludes em cavas de minas, entende-se que o RISCO de comprometimento do Pico Belo 
Horizonte deveria ter sido considerado na análise do EIA do empreendimento. O tema “risco geotécnico ao 
Pico de Belo Horizonte” é tratado com maior detalhe no Parecer Técnico 0844/22, que pode ser consultado 
no ANEXO II, o qual recomenda aprofundamento dos estudos geotécnicos da área e a adoção do princípio 
da precaução para que não se impute risco desnecessário de impacto irreversível ao patrimônio tombado.  

O apontamento acima se opõe ao EIA (Golder, 2019) que exarou: “Além disso, a implantação do 
empreendimento não deverá provocar impacto ao bem tombado APP Pico de Belo Horizonte, visto que a 
ADA do projeto CMST, especificamente a Cava Oeste, se restringe aos limites da AOC 03, e as demais 
estruturas do projeto não adentram os perímetros definidos como entorno no bem tombado”. Ou seja, apesar 
da existência do registro histórico de deslizamentos na área, o risco geotécnico, proveniente da operação 
da cava Oeste, não foi devidamente analisado/mensurado no EIA.  

Após visita técnica de 12/05/22, realizada por equipe da SMMA, foi possível ter melhor precisão quanto à 
localização em que se pretende instalar as cavas de exploração e infraestrutura do CMST. Neste ponto cabe 
discutir com maior detalhe a locação prevista para a denominada cava Norte – CMST. A estrutura é limítrofe 
à cava da mina desativada da EMPABRA, o que pode ser observado nas Figuras 3.1, que apresenta o 
modelo final de exploração (à esquerda). A Figura 3.2 à direita apresenta a imagem 2D extraída do Google 
Earth que permite observar a configuração atual do relevo. 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  E6A3A622CB6DE88BC651ED16CC01655175004223 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

2P
H

7J
C

S
S

X
H

5B
D

U
. A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l c
on

fo
rm

e 
as

 d
is

po
si

çõ
es

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

 F
ed

er
al

, L
ei

 F
ed

er
al

 d
e 

A
rq

ui
vo

s 
8.

15
9/

91
 e

 D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

.
A

ss
in

an
te

(s
):

 D
A

N
Y

 S
IL

V
IO

 S
O

U
Z

A
 L

E
IT

E
 A

M
A

R
A

L,
 e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045184 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173306800009539136953
Número do documento: 22070600173306800009539136953

 
 
 
 
 

 

13 
 

 

DATA 
13/06/2022 

SMMA 

PARECER TÉCNICO 

Nº 1041/22  DLAM/DGEA 

 

Figura 3.1. Modelo Final de Exploração da Cava 
Norte.  

 

 

 

  

As Figuras 3.3, objetivam demonstrar a visada atual da serra do Curral, no ponto que se pretende instalar a 
cava Norte (seta em amarelo) evidenciando que haverá alteração da paisagem vista de Belo Horizonte. 
Assim fica demonstrado que na fase 01 serão mineradas entidades geomorfológicas com passível alteração 
da morfologia da serra do Curral, vista de Belo Horizonte.  

 

 

 

CAVA DA EMPABRA 

B 

Figura 3.2 Conformação do relevo atual, sem 
interferência da cava norte. 
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À página 148 do Parecer Único de Licenciamento n° 00218/2020 (SUPPRI) consta a análise de impacto: 
alteração da paisagem.  

O documento declara que, conforme estudos apresentados pelo empreendedor, nas fase 01 e 02 os 
impactos terão manifestação majoritária em Nova Lima e Sabará, que tem acesso visual parcial e direto ao 
projeto nessas fases, respectivamente. O impacto foi considerado de baixa importância e magnitude na fase 
01 e alta importância e magnitude na fase 02.  

Informa ainda que foi apresentado estudo intitulado “Detalhamento dos principais impactos ambientais do 
Projeto CMST sobre o meio físico e sua relação com o Parque Estadual Florestal da Baleia” em que foi 
possível verificar uma análise de visibilidade e inserção na paisagem. A Figura 3.4 consiste no mapa que 
destaca as áreas onde supostamente pode-se avistar ao menos um ponto do projeto, na Fase 2.  

CAVA DA EMPABRA 
 

Figura 3.3. As 02 imagens, com 02 visadas a partir dos limites municipais de Belo Horizonte, exibem no 
segundo plano a cava desativada da EMPABRA e imediatamente atrás é indicada a locação da cava norte 
(seta amarela). 
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Figura 3.4. Mapa que identifica as áreas da Fase 2 em relação ao Parque Estadual Florestal da Baleia 

 

O Parecer 00218/2020 coloca que, no que diz respeito ao impacto visual do projeto CMST no território de 
Belo Horizonte, os estudos apontaram que: 

“ (....) o projeto é visível a partir dos pontos 1,2,3 e 5 do mapa, pois, de forma geral, as visadas a partir de 
Belo Horizonte com menor altitude que a serra fazem com que a linha cumeada do limite SE do parque da 
Baleia se projete no horizonte, impedindo a visão do vale do córrego Taquaril, onde se situa outra mineração. 
Atrás dessa linha, o contorno da Serra do Curral é o obstáculo que impede a visão das áreas situadas no 
município de Nova Lima, onde se insere o projeto. 

(...)  

A alteração da crista da serra na região da Cava Central pode ser minimamente percebida a partir da 
guarita de vigilância do Parque das Mangabeiras e do cume central inserido no interior do PE-Baleia. 
O estudo conclui que o projeto não será visível das áreas com urbanização consolidada de Belo Horizonte 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  E6A3A622CB6DE88BC651ED16CC01655175004223 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

2P
H

7J
C

S
S

X
H

5B
D

U
. A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l c
on

fo
rm

e 
as

 d
is

po
si

çõ
es

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

 F
ed

er
al

, L
ei

 F
ed

er
al

 d
e 

A
rq

ui
vo

s 
8.

15
9/

91
 e

 D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

.
A

ss
in

an
te

(s
):

 D
A

N
Y

 S
IL

V
IO

 S
O

U
Z

A
 L

E
IT

E
 A

M
A

R
A

L,
 e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045184 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173306800009539136953
Número do documento: 22070600173306800009539136953

 
 
 
 
 

 

16 
 

 

DATA 
13/06/2022 

SMMA 

PARECER TÉCNICO 

Nº 1041/22  DLAM/DGEA 

na região do PE-Baleia, apenas do interior da unidade de conservação, de onde serão percebidas alterações 
no relevo na área da Cava Central. 

E então são apontadas as conclusões do estudo, conforme transcrito: 

● Conforme previsto no prognóstico ambiental contido no EIA, e demonstrado com as análises de 
visibilidade e modelagem da paisagem da GE-21, o impacto visual do projeto em Belo Horizonte 
contempla áreas específicas e bastante particulares desse território;  

● Com base nos modelos apresentados, o impacto visual é baixo em Belo Horizonte, no qual as 
perspectivas visuais são laterais, os campos de vista das mudanças são bastante limitados e com baixos 
contrastes visuais para os potenciais observadores em Belo Horizonte;  

 

A respeito do impacto visual do projeto em relação às UC estadual (Parque da Baleia) e Parques Municipais 
do entorno (Mangabeiras e Serra do Curral) o estudo concluiu:  

 

● O projeto CMST não deve afetar as funções paisagísticas exercidas pelas referidas UCs, em pontos 
de observação internos voltados para Belo Horizonte; 

● O projeto CMST não deve afetar as funções paisagísticas exercidas pelas referidas UCs, em pontos 
de observação internos, ou entorno imediato, voltados para as encostas da Serra do Curral na porção de 
Belo Horizonte, ainda que a área do projeto possa ser visível por pontos particulares; 

Do exposto, sem o acesso ao estudo e modelos de visadas do empreendedor, e utilizando das ferramentas 
do Google Earth disponíveis para análise, entende-se que os impactos sobre a paisagem com visada 
de Belo Horizonte podem ter sido  minorados. Isso porque a geomorfologia da serra, vista da capital, 
constitui patrimônio tombado que deveria ser preservado e não poderia apresentar qualquer tipo alteração 
proveniente de intervenção antrópica.  

3.2 Meio Biótico 

3.2.1 Áreas sob Influência do Empreendimento  

Os estudos de impacto ambiental têm usualmente, e tal como prevê a legislação, as seguintes áreas alvo 
de estudos: a Área de Influência Indireta (AII), a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada 
(ADA). No EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental) apresentado para o 
empreendimento Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), da Mineração Tamisa, somente ao final 
dos estudos, após a apresentação dos impactos ambientais e definição dos limites da Área de Estudos Local 
(AEL) e Área de Estudos Regional (AER), é que esses termos foram esclarecidos, resumidos da seguinte 
forma: 

“Área de Influência Direta (AID)  

Os principais impactos ambientais do Projeto CMST sobre o meio biótico serão causados, sobretudo, em 
função da remoção da cobertura vegetal. Este aspecto causará, por exemplo, a redução e a fragmentação 
do habitat da fauna, a qual buscará abrigo em outros remanescentes florestais ou campestres no entorno da 
ADA.  

Os remanescentes que se espera sejam receptores da fauna afugentada fazem parte da AID. É fato que 
nenhum dos impactos ambientais do Projeto CMST sobre o meio biótico foi classificado como de potencial 
alteração em escala de dimensão regional.  

Os impactos sobre o meio biótico do empreendimento se manifestarão em abrangência pontual ou local, ou 
seja, na Área Diretamente Afetada ou no entorno imediato do sítio onde se dará a intervenção.”  
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“Área de Influência Indireta (AII)  

A Área de Influência Indireta (AII) do meio biótico é aquela onde se espera que os impactos sobre a fauna e 
a flora se manifestem em menor intensidade em relação à Área de Influência Direta (AID) do 
empreendimento. Para a definição da AII, considerou-se a presença de remanescentes de vegetação natural 
nessa região, que promovem a interligação funcional dos remanescentes presentes na AID com diversos 
fragmentos externos a ela. Também foi considerado, a sudoeste, o Parque Estadual Serra do Rola Moça, 
pelo fato de o empreendimento se situar em sua zona de amortecimento.”  

Nota-se que a ADA foi tratada em conjunto com a AID, tendo sido este o procedimento adotado durante os 
estudos realizados, porém com a utilização de outra nomenclatura, resumindo-as em dois tipos de áreas de 
estudo: AEL (Área de Estudos Local) e AER (Área de Estudos Regional):  

“Área de Estudo Local (AEL): compreende as áreas a serem ocupadas pelas estruturas do 
empreendimento (Área Diretamente Afetada - ADA), acrescida do seu entorno imediato”. “Para a delimitação 
da Área de Estudo Local do Meio Biótico foi adotado um recorte espacial a partir de um conjunto de fatores 
das condições ambientais. Consideram-se como tais fatores a rede hidrográfica, o arranjo topográfico, a 
presença de remanescentes de vegetação nativa ou de ambientes alterados e áreas destinadas ao 
desenvolvimento de atividades antrópicas, as quais se caracterizam pela ausência de vegetação natural.”  

“Área de Estudo Regional (AER): engloba a AEL e amplia esse espaço geográfico com o objetivo de 
compreender a dinâmica e a relação dos fatores ambientais em uma escala regional, possibilitando a 
determinação de sua representatividade e importância”; “Em relação ao Meio Biótico, a delimitação da Área 
de Estudo Regional segue também o critério de bacia hidrográfica, acrescido de especificidades próprias do 
tema e relacionadas à presença, quando existentes, de remanescentes florestais, protegidos ou não, na 
região” 

Salienta-se que várias avaliações e amostragens realizadas nos estudos para o Campo Rupestre (ambiente 
de maior expressividade de área afetada), por exemplo, incidiram sobre as áreas diretamente afetadas pelas 
cavas Oeste, Norte e Central, conforme relatado nos estudos. Os campos rupestres da ADA do 
empreendimento caracterizaram-se como de alta relevância em termos da composição florística, 
compreendendo um expressivo número de espécies ameaçadas de extinção, um alto grau de endemismo e 
uma alta variabilidade local, gerando a sua supressão, impactos de altíssima importância, magnitude e 
significância. Estes impactos adquirem uma maior significância ao se considerar que de toda a área de 
estudos locais (AEL), os campos rupestres apresentaram-se ocupando somente 3,59%, sendo, portanto, 
ambientes raros na paisagem, com sua perda representando impacto da mais alta relevância. 

Ainda, observou-se subamostragem e subavaliação dos impactos sobre o grupo da fauna, pois embora a 
delimitação da área de estudo local (AEL) tenha sido relativamente ampla, os estudos partiram da análise 
de dados coletados e secundários (obtidos a partir de estudos prévios realizados), sobre pequenas parcelas 
desta área, que não foi amostrada em sua totalidade e não contemplou o território belo horizontino 
(apesar da vasta bibliografia disponível sobre o meio biótico da capital, em especial dos parques 
contíguos ao empreendimento), como apresentado nas figuras 3.5 a 3.12. Disto, infere-se sobre o prejuízo 
na determinação e avaliação dos impactos sobre a fauna, uma vez que ao não se conhecer o todo da área 
de estudo local (AEL), pela insuficiente distribuição amostral, perde-se a possibilidade de se explicar com 
mais assertividade sobre as relações ecológicas entre os seres vivos que habitam este espaço e inferir, com 
maior grau de precisão, como uma ação antrópica pontual pode reverberar em outras comunidades de seres 
vivos. Disto, entende-se que a área de influência direta pode não ter sido adequadamente delimitada, e que 
os impactos que ela recebe podem ter sido insuficientemente caracterizados e mensurados.  
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Figura 3.5. Área de Estudo Local (AEL) do meio biótico. 

Figura 3.6. Ponto de amostragem da quiropterofauna em parcela da 
AEL-biótico, e fora de Belo Horizonte. 
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Figura 3.7. Ponto de amostragem da mastofauna em parcela da AEL-biótico, 
e fora de Belo Horizonte.. 

Figura 3.8. Ponto de amostragem da entomofauna em parcela da AEL-biótico, 
e fora de Belo Horizonte. 
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Figura 3.9. Ponto de amostragem da herpetofauna em parcela da AEL-biótico, e 
fora de Belo Horizonte. 

Figura 3.10. Ponto de amostragem da avifauna em parcela da AEL-
biótico, e fora de Belo Horizonte. 
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Figura 3.11. Ponto de amostragem da ictiofauna em parcela da AEL-
biótico, e fora de Belo Horizonte. 

Figura 3.12. Área de Influência Direta (AID) reduzida em relação à Área de 
Estudos Locais (AEL) para o meio biótico, sugerindo subavaliação de 
comunidades faunísticas e suas interrelações. 
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3.2.2 Flora 

No presente item são avaliados os aspectos relevantes referentes ao diagnóstico e avaliação de impactos 
ambientais decorrentes do empreendimento minerário sobre a flora e vegetação, através dos estudos 
ambientais apresentados para o Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), da Mineração Tamisa, 
elaborados pela empresa Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda., ano de 2019.  

3.2.2.1 Instrução e desenvolvimento dos estudos 

A avaliação de impactos ambientais sobre o meio biótico e flora pode ser considerada - conforme ponto de 
vista dos técnicos da SMMA/PBH - como inadequadamente dividida em duas fases, pois o empreendimento 
minerário para o qual pleiteiou a Licença Prévia (LP), proposto como uma totalidade, foi dividido em duas 
fases para a análise de impactos ambientais para o meio biótico e flora, reduzindo - devido à esta divisão - 
o tamanho das áreas de supressão da vegetação em cada fase (Fases 1 e 2). 

Isto significa que mesmo que já esteja sendo pleiteada a LI (Licença de Instalação) para a Fase 1, o que 
esteve sendo licenciado em primeiro lugar, e deveria ter sido verificado em termos de impactos ambientais 
em sua totalidade era “o Projeto como um todo”, como já mencionado no item 2.2, que versou Alteração 
na Modalidade Geral do Licenciamento. 

Essa divisão pode ter acarretado prejuízos sérios na avaliação de impactos ambientais sobre a flora e 
vegetação, na medida em que o tamanho de áreas afetadas e dos ambientes que as compõem ficaram 
reduzidos, o que puderam proporcionar uma visão errônea e uma redução inapropriada da importância, 
magnitude e significância sobre os impactos ambientais potencialmente gerados, manitestando-se na 
observada tendência ao subdimensionamento do impacto advindo da supressão da vegetação. É um 
erro o fracionamento dos impactos em fases 1 e 2 no que diz respeito à supressão da vegetação, já que, em 
termos reais, a perda equivale a área total dimensionada para as fases em conjunto e as consequências em 
outras áreas advém dela. 

Em linhas gerais, foi notado arranjo fragmentado da apresentação dos itens relacionados ao meio biótico e 
flora, com repetição de conteúdos, de maneiras variadas, desfavoreceu a obtenção de esclarecimento por 
parte dos interessados. 

3.2.2.2 Cobertura Vegetal e Uso e Ocupação do Solo da Área de Estudos 

Com relação à cobertura vegetal e uso do solo, as variações na nomenclatura das formações vegetacionais 
de ocorrência, apresentadas ora de forma detalhada ora de forma generalizada, podem conduzir a equívocos 
na interpretação, no que se refere à quantificação e à qualificação em termos da composição, do que está 
sendo de fato afetado pela implantação do empreendimento. Nota-se na Figura 3.13 que uma área total de 
101,24 ha será afetada pelo empreendimento, dos quais 99,71 ha ou 98% da área pretendida para 
mineração, encontram-se ocupados por vegetação nativa. As formações de vegetação nativa que compõem 
quase a totalidade da área afetada pelo empreendimento apresentaram as seguintes áreas de ocupação: 
Campos Rupestres (55,62 ha ou 55% da área total); Floresta Estacional Semidecidual (22,16 ha ou 22%) e 
Savana (21,93 ha ou 22%).  

Estes aspectos da composição da vegetação, no que se refere à sua quantificação e à verificação da notável 
predominância de formações vegetais naturais na ADA do empreendimento são por si, em uma primeira 
análise, fortes indicativos da relevância dos impactos ambientais incidentes sobre a flora e meio biótico. 
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 A relevância dos impactos ambientais esperados para o meio biótico e para a flora e vegetação de 
ocorrência na área a ser afetada pelo empreendimento, é reforçada ao se observar no item “11.2 Síntese do 
Diagnóstico do Meio Biótico” a destacada importância da área onde o empreendimento está inserido para o 
meio biótico, que conforme mencionado nos estudos, corresponde ao corredor da Serra do Espinhaço, 
classificado como Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade no estado de Minas Gerais: 

“Sob o ponto de vista biótico, a área do projeto está inserida no domínio da Mata Atlântica, em uma 
região denominada corredor do Espinhaço (DRUMMOND et al., 2005). O Quadrilátero Ferrífero é 
considerado um ecótone entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica (JACOBI & CARMO, 2008), e 
segundo Drummond e colaboradores (2005) é classificado como uma Área Prioritária para a 
Conservação da Biodiversidade no estado de Minas Gerais, categorizada como de importância 
biológica “Especial”. 

Quanto ao detalhamento dos estágios sucessionais nota-se que, muito embora tenha ocorrido um 
detalhamento esmerado para as classes de cobertura vegetal correspondentes às formações de Campos 
Rupestres (Campo Rupestre Ferruginoso sobre Canga – 14,92 ha; Campo Rupestre Ferruginoso sobre 
Neossolo – 26,40 ha) e Savana (Savana Arborizada – 11,33 ha; Savana Gramíneo-Lenhosa – 10,47 ha), o 
mesmo não ocorreu para a Floresta Estacional Semidecidual, que foi dividida em Aluvial e Montana, com 
pouco detalhamento sobre os parâmetros que levaram à classificação como estágio médio de regeneração.  

Nesse sentido, vale mencionar que o esclarecimento relativo à definição do estágio sucessional da Floresta 
Estacional Semidecidual (estágio médio de regeneração) se deu somente em raros trechos dos estudos da 
flora, encontrando-se ausente em áreas de destaque do texto (p.ex. tabelas, cabeçalhos, títulos), em 
contraposição aos estágios sucessionais das formações campestres, que estiveram presentes ao longo de 
todo o diagnóstico. A questão que aqui se coloca é que os estágios sucessionais florestais apresentam 
restrições nítidas na legislação, o que aumenta a importância de que haja transparência e embasamento ao 
longo de todo o estudo em relação à sua definição. Os estágios sucessionais florestais - especificamente os 
estágios médios e avançados de regeneração da Floresta Estacional Semidecidual - são aqueles que 
apresentam as maiores limitações e o maior controle para supressão da vegetação, abordados 
principalmente na Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 

Figura 3.13. Representação da tabela apresentada nos estudos com classes 
generalizadas de cobertura vegetal e uso do solo que serão afetadas na ADA do 
empreendimento (Fonte: EIA/RIMA, Golder 2019). 
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Do mesmo modo, os mapas apresentados nos estudos ilustrando a distribuição da vegetação nativa - que 
domina completamente a ADA do empreendimento - careceram do esclarecimento relativo ao estágio 
sucessional da Floresta Estacional Semidecidual do domínio da Floresta Atlântica ocorrente na área 
diretamente afetada, que foi referida nestes, ora como Floresta Estacional Semidecidual, ora como Floresta 
Estacional Semidecidual Aluvial e Montana. 

Os parâmetros básicos para averiguação dos estágios sucessionais da Floresta Estacional Semidecidual 
incluem, principalmente, de acordo com a Resolução CONAMA 392/2007: estratificação, dossel superior, 
densidade de cipós e arbustos, distribuição diamétrica (DAP médio), trepadeiras, serrapilheira, espécies 
indicadoras. Na descrição das formações florestais, nos dois parágrafos nos quais houve definição 
do estágio sucessional médio para o conjunto florestal avaliado na ADA do empreendimento, não 
ficou claro a razão de se ter designado tal estágio (médio) para os remanescentes avaliados, estando 
ausentes principalmente dados relevantes do dossel superior, referentes aos limites de altura. Diante 
do exposto, análises dos parâmetros quantitativos e objetivos (altura, DAP e espécies indicadoras) deveriam 
ter sido melhor esclarecidos, em relação à definição dos estágios sucessionais florestais, a fim de se eliminar 
(ou confirmar) a presença de mata em estágio avançado de regeneração.  

Vale destacar, por fim, que a Floresta Estacional Semidecidual da área estudada faz parte da Mata Atlântica 
do estado de Minas Gerais, encontrando-se o projeto de mineração pretendido situado na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e está sujeito, além da autorização do órgão ambiental competente, à 
anuência prévia do IBAMA (a qual não foi apresentada),  conforme artigo 14 da Lei no 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006 e artigo 19 do Decreto no 6.600, de 21 de novembro de 2008 (disposto a seguir), tendo 
em vista o total de 22,16 hectares de Floresta Estacional Semidecidual a ser alvo de supressão: 

“Art. 19.  Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da Lei no 11.428, 
de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o § 1o do referido artigo, somente quando a supressão de 
vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar os 
limites a seguir estabelecidos: 

I - cinqüenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou 

II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada em área 
urbana ou região metropolitana.”  

Conforme apresentado no EIA à pg. 1273, o quantitativo de supressão vegetal na área diretamente 
afetada será de 22,16 ha, tornando-se obrigatória, portanto, a anuência do IBAMA. 

3.2.2.3  Diagnóstico Ambiental – Flora 

Os estudos da flora contidos no diagnóstico ambiental se embasaram em levantamentos e análise quali-
quantitativas das formações vegetais de ocorrência na ADA do empreendimento, incluindo levantamentos 
florísticos, fitossociológicos e de inventário florestal, cujas pesquisas foram definidas como pertencentes à 
Área de Estudos Local (AEL), que engloba a área diretamente afetada.  

As amostragens realizadas para as formações florestais e campestres ocorrentes na ADA do 
empreendimento mostraram-se satisfatórias com tendências à estabilização, conforme demonstrado 
através das curvas de acumulação de espécies apresentadas. A riqueza florística observada para todos 
os ambientes levantados foi expressiva, compreendendo: 

- Floresta Estacional Semidecidual: 217 espécies (Montana), 115 espécies (Aluvial); 

- Savana Arborizada: 91 espécies 

- Savana Gramíneo-Lenhosa: 165 espécies 

- Campo Rupestre Quartzítico: 94 espécies 
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- Campo Rupestre Ferruginoso sobre Neossolo: 75 espécies 

- Campo Rupestre Ferruginoso sobre Canga: 176 espécies 

Foram registradas na Área de Estudos Local do Projeto CMST 898 espécies vegetais, pertencentes a 391 
gêneros e 109 famílias da flora, um número consideravelmente alto. Os índices de diversidade para cada 
formação vegetal nativa também tiveram destaque, tendo se apresentado elevados, a saber: Floresta 
Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração (4,0 e 4,1 nats/ind.), Savana (3,8 e 3,9 nats/ind.), 
Campo Rupestre (2,7; 2,9 e 3,1 nats/ind.). 

Com relação às espécies da flora ameaçadas de extinção foram registradas para as áreas afetadas pelo 
empreendimento 29 espécies ameaçadas de extinção, um número bastante expressivo, que denota o grau 
de importância e conservação proeminente da flora local. Deste total, 8 (oito) espécies detiveram porte 
arbóreo, mostrando-se ocorrentes na Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração e 
20 espécies apresentaram-se como arbustivas e/ou herbáceas, pertencentes às formações 
campestres, majoritariamente aos campos rupestres, conforme Tabela 3.1.  

Estas espécies foram averiguadas segundo listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção 
compreendendo a Portaria MMA nº 443/2014 (MMA, 2014), com a Deliberação Normativa COPAM nº 
85/1997 (COPAM, 1997) e as avaliações recentes das espécies ameaçadas do Centro Nacional de 
Conservação da Flora (CNCFlora, 2019). Somente uma espécie apresentou-se categorizada como “quase 
ameaça” (arnica – Lychnophora pinaster), encontrando-se as restantes inseridas nas categorias “vulnerável” 
e/ou “em perigo”. 

 

Tabela 3.1. Espécies ameaçadas de extinção ocorrentes nas áreas afetadas pelo empreendimento (Fonte: 
EIA/RIMA, Golder 2019) 

Espécie Nome Popular Categoria de Ameaça 

Formação Florestal  (Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração) 

Apuleia leiocarpa Garapa Vulnerável 

Cedrela fissilis Cedro Vulnerável 

Dalbergia nigra Jacarandá-caviúna Vulnerável 

Guatteria sellowiana Embira-preta Vulnerável 

Guatteria vilosissima Pindaíba-peluda Vulnerável 

Melanoxylon brauna Braúna Vulnerável 

Ocotea odorifera Canela-sassafrás Em perigo 

Ocotea pulchella Canelinha Em perigo 

Formações Campestres (Campos Rupestres, Savana) 

Aulonemia effusa Capim-chorão Em perigo 
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Annona monticola Marolo-do-campo Vulnerável 

Arthrocereus glaziovii Cacto Vulnerável/Em perigo 

Camarea hirsuta Velame-preto Em perigo 

Campuloclinium parvulum Campuloclínio Vulnerável 

Chaptalia martii Arnica-do-cerrado Em perigo 

Cinnamomum quadrangulum Cinamomo-do-campo Vulnerável 

Diplusodon villosissimus Diplusodon Vulnerável 

Ditassa linearis Falsa-erva-de-rato Vulnerável/Quase Ameaça 

Dyckia rariflora Bromélia-dickia Em perigo 

Cattleya caulescens Orquídea Em perigo 

Cattleya crispata Orquídea Vulnerável 

Hippeastrum striatum Lírio Em perigo 

Hololepis pedunculata Hololepis Em perigo 

Inulopsis camporum Margaridinha Em perigo 

Lychnophora pinaster Arnica Quase Ameaça 

Lychnophora syncephala Arnica Vulnerável/Em perigo 

Mikania glauca Micania Em perigo 

Philodendron rhizomatosum Filodendro Em perigo 

Schefflera lucumoides Mandioqueira Em perigo 

Senecio pohlii Emília Vulnerável/Quase Ameaça 

Solanum viscosissimum Maminha Em perigo 

 

Foram registradas 32 espécies endêmicas de ocorrência nas áreas afetadas levantadas nos estudos, 
ocorrendo 31 delas em ambiente de Campo Rupestre (Savana também em alguns casos) e uma 
ocorrente em Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração/Savana. Além 
disso, 3 (três) espécies de ocorrência nos campos rupestres foram apontadas como raras: 
Philodendron rhizomatosum, Schefflera lucumoides, Arthrocereus glaziovii.  

Como espécies imunes ao corte ocorreram, conforme Lei Estadual nº 20.308, de 27 de julho de 2012, 4 
(quatro) espécies de ipê-amarelo: Handroanthus ochraceus, Handroanthus serratifolius, Handroanthus 
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chrysanthus e Handroanthus heptaphyllus. Foram registradas, além destas, outras duas espécies da 
Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração, imunes de corte e exploração, de 
acordo com a Portaria IBAMA nº 83, de 26 de setembro de 1991: Astronium fraxinifolium (gonçalo alves) e 
Melanoxylon brauna (braúna).  

Dez espécies de interesse para pesquisa e conservação foram relacionadas para área estudada, 
compreendendo aquelas que possuem distribuição restrita, com deficiência de dados, espécies que 
possuem valor econômico e/ou com declínio verificado ou projetado. 

Pelas informações contidas no diagnóstico da flora dos estudos apresentados depreende-se uma alta 
variabilidade de ambientes naturais ocorrentes na ADA do empreendimento, agregador de alta riqueza 
florística e diversidade, compondo um conjunto numeroso de espécies ameaçadas de extinção e endêmicas, 
incluindo também a presença de espécies raras, imunes ao corte e de importância para a pesquisa e 
conservação. 

3.2.2.4 Impactos Ambientais sobre a Flora e Relatório “Análise de Aspectos Referentes ao Artigo 11 

da Lei 11.428/2006” 

Com relação à avaliação dos impactos foram identificados nos estudos 4 (quatro) impactos ambientais 
ocorrentes sobre a flora, a saber: redução do número de indivíduos das populações vegetais nativas (Fases 
1 e 2); fragmentação florestal e aumento do efeito de borda (Fases 1 e 2); perda de biomassa (Fase 2); 
Alteração de Funções Fisiológicas Vegetais (Fase 2).  

No estudo é feita a seguinte afirmação no item “14.2.1 Área de Influência Direta (AID)”: “Os impactos do 
Meio Biótico identificados e avaliados para a Fase 2 do empreendimento são, na sua maioria, de 
média a baixa significância, em função, sobretudo, da reduzida dimensão da ADA”.  

Ao se observar as informações dos estudos referentes ao diagnóstico ambiental da flora entende-se 
inadequada a avaliação de impactos, apresentada de uma maneira geral como de baixa significância para 
o meio biótico e flora.  

Entretanto, foi possível constatar a ocorrência de um segundo ponto relevante da análise de impactos 
ambientais sobre a flora apresentados, tendo este se referido ao fato de que após a apresentação de um 
diagnóstico ambiental específico para a flora da área de estudos, em escala local, aparentemente satisfatório 
- com apresentação de curvas de coletores de amostragens estáveis - que embasaria adequadamente a 
avaliação de impactos, o que passou a embasar a avaliação foi o relatório “Análise de Aspectos Referentes 
ao Artigo 11 da Lei 11.428/2006: Ecologia da Paisagem e Espécies Ameaçadas”, conforme trechos 
contraditórios transcritos do estudo, a seguir: 

“Nesse contexto, para efeito de avaliação de impactos sobre as espécies de maior interesse para 
conservação, esse amplo levantamento florístico permitiu a execução de uma detalhada análise de 
consequência dos impactos da implantação do empreendimento sobre a flora em estudo.”  

“Tendo em vista as potenciais restrições pertinentes ao Artigo 11 da Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata 
Atlântica), a Golder realizou uma avaliação de aspectos relacionados à ecologia da paisagem e 
espécies ameaçadas de extinção, abrangendo a AEL do Projeto CMST e seu entorno. Essa avaliação 
das restrições do Artigo 11 da Lei da Mata Atlântica é apresentada em sua íntegra no RT-007_199-
515-2486_01-J (Anexo AAA).”  

“Os resultados da análise do Artigo 11 são utilizados a seguir como base para avaliação do impacto 
‘Redução do Número de Indivíduos das Populações Vegetais Nativas’, especialmente as conclusões 
relacionadas às espécies ameaçadas, tendo em vista que são essas as espécies de maior interesse 
para a conservação.”  

Desse modo, estudos realizados aparentemente conforme a legislação, em uma escala local, deixaram de 
embasar a avaliação de impactos ambientais sobre o meio biótico e flora para dar lugar a uma análise feita 
a partir de novos estudos, em escala da paisagem, para uma área total de 2382 km2 ou 238.200 ha, definida 
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através de faixa de 25 km circunjacente ao empreendimento. Esta área mostrou-se com tamanho de mais 
de três vezes superior à própria área de influência dos estudos para o meio biótico (Área de Estudos Regional 
– AER), que teve área total de 72.501 ha.  

Cabe destacar, que um novo conteúdo foi gerado igualmente para as espécies ameaçadas de extinção 
resultantes do diagnóstico de flora e provenientes de checagem em listas oficiais do país. Foi realizada para 
embasar os impactos ambientais sobre a flora, uma nova avaliação, um novo estudo, relativo a quais seriam 
as espécies mais importantes para a conservação dentre as 28 espécies ameaçadas de extinção, contidas 
em listas oficiais.  

Estudos no nível da paisagem não podem substituir avaliações locais ou no nível de espécies, que é o caso 
das espécies ameaçadas de extinção. Foram utilizados estudos em uma outra escala, regional, para 
substituir estudos locais, cujos resultados apontaram para a relevância da flora local e para impactos 
relevantes, como consequência da supressão da vegetação da área diretamente afetada pelo 
empreendimento, composta praticamente em sua totalidade por vegetação nativa.  

Além da escala utilizada encontrar-se fora do propósito dos estudos, agregando tamanho de área mais que 
3 vezes superior à própria área de influência do meio biótico (AER), sabe-se que o problema da escala e 
propagação de erro em ecologia da paisagem é uma limitação intrínseca do progresso de tal disciplina, em 
particular, e da própria ecologia, em geral. Os problemas de propagação e acúmulo de erro ao se agregar 
informações em contexto espaciais maiores são conhecidos.  

Nesse sentido, é bem notório o fato de que mudar a escala de observação afeta o resultado da pesquisa e 
sua interpretação. No estudo em questão há alteração da escala dos estudos, colocando-a fora do próprio 
escopo do EIA/RIMA  provocando alteração da interpretação dos impactos ambientais do empreendimento. 

Ou seja, o licenciamento do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), em questão, se trata de uma 
caso em que a escala de tratamento e abordagens conceituais foram previamente definidas, em função 
do próprio escopo de licenciamento do projeto da mineração, tendo sido definidas para cada tema áreas de 
estudos em função desta localização da mineração, encontrando-se o foco da interpretação dos impactos 
ambientais, para os componentes bióticos, especialmente para a flora, em escala local, como no caso da 
supressão da vegetação. Esta supressão envolve principalmente a área diretamente afetada e sua área de 
influência direta, entendendo-se que são nessas imediações que os impactos serão mais proeminentes e 
devem ser avaliados com merecido detalhamento e não em uma escala em que a área do empreendimento 
seja imperceptível (Figura 3.14) 

Figura 3.14. Mapa contendo nova área de estudos utilizada para embasamento da 
avaliação de impactos ambientais sobre o Meio Biótico – Flora; notar área diretamente 
afetada pelo empreendimento CMST, quase imperceptível nessa escala  (Fonte: 
EIA/RIMA, Golder 2019) 
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Cabe destacar, que nas partes iniciais do estudo item “7.2.1.6 Flora” é colocado e esclarecido os 
mecanismos que entende-se corretos sobre como a avaliação de impactos sobre a flora deve orientar-se, 
porém, no decorrer dos estudos são realizadas modificações que vão contra essas premissas:  

“A utilização de recursos da flora e a proteção das florestas e das demais formas de vegetação 
natural repousam sobre determinadas estruturas jurídicas que, em linhas gerais, objetivam controlar 
previamente os impactos sobre a retirada da cobertura vegetal, bem como colocar os recursos 
florísticos a salvo das atividades exploratórias, além de submeter esses empreendimentos a 
exigências relativas ao restabelecimento dos ambientes florestados. É nessa exata medida que se 
devem destacar quatro instrumentos fundamentais, quais sejam as autorizações de desmate, a 
reposição florestal, a definição de espécies imunes ao corte e espécies da flora ameaçadas de 
extinção.” 

Com relação às espécies ameaçadas de extinção foram registradas para a flora, a partir dos dados coletados 
em campo, 28 espécies ameaçadas de extinção, sendo destas 8 (oito) espécies arbóreas, ocorrentes em 
formações florestais e 20 arbustivas e herbáceas, ocorrentes nas formações campestres das áreas afetadas, 
principalmente nos campos rupestres.  

Salienta-se que as espécies ameaçadas de extinção estão definidas em listas específicas, advindas de 
estudos demográficos - e outros de longo prazo - das espécies vegetais, bem como de reuniões oficiais de 
especialistas em cada um dos grupos de espécies, para se gerar o conteúdo destas. O estudo (EIA) 
pretendeu se sobrepor a estas listas e definir espécies ameaçadas de extinção que seriam de alta ou baixa 
prioridade para conservação, sem apresentar metodologia oficial ou respaldo científico revisado por pares. 
Aparentemente, todo o esforço se deu no sentido de reduzir a importância das 28 espécies ameaçadas de 
extinção da flora  nas áreas estudadas, que denota em impacto de alta e significativa relevância, resumindo-
as, supostamente, a 9 (nove) espécies vegetais cuja conservação foi considerada prioritária.  

Todo o novo conteúdo produzido pretendeu embasar frases frequentes no texto, tais como: 

“A implantação do empreendimento terá baixo impacto sobre estes padrões.”; 

“A implantação do empreendimento terá baixo impacto”. 

Entende-se, portanto, que todo o capítulo apresentado no relatório “Análise de Aspectos Referentes ao Artigo 
11 da Lei 11.428/2006: Ecologia da Paisagem e Espécies Ameaçadas” se caracteriza como inadequado 
para o EIA/RIMA em questão e principalmente para análise de impactos ambientais, considerando-se que o 
empreendimento, com suas áreas de influência próprias, deveria ter sido avaliado em escala condizente, 
tendo os critérios para definição do risco para a sobrevivência das espécies, objetivo deste capítulo do 
estudo, sido originados sobre estudos demográficos das espécies e sua contextualização. 

Um outro aspecto importante com relação à avaliação de impactos ambientais deu-se em função da 
desconsideração do acúmulo de impactos e da já existente degradação de ambientes de vegetação nativa, 
pela própria ocorrência de dois outros empreendimentos minerários (Mina de Águas Claras e Mina da 
EMPABRA – Empresa de Mineração Pau-Branco) na vizinhança imediata do local da implantação, 
caracterizando-se como impacto cumulativo, que não foi sequer mencionado. Assim, apesar de ter sido 
comentado sobre as muitas pressões sofridas pelo ambiente de Campo Rupestre que geram degradação, 
não foi mencionada a mineração, que destrói irreversivelmente o substrato que sustenta essas formações. 

A Serra do Curral onde se pretende implantar o empreendimento minerário faz parte da Serra do Espinhaço, 
situando-se o empreendimento, a poucos metros da zona núcleo da Reserva da Biosfera da Serra do 
Espinhaço, em trechos que englobam o Parque das Mangabeiras (situado na Área de Estudos Local da flora, 
mas não mencionado) e o Parque Estadual da Baleia. Estudos realizados para essa serra, indicaram a 
ocorrência de uma gama extensa de serviços ecossistêmicos vinculados principalmente aos campos 
rupestres, que trazem inúmeros benefícios ao bem estar humano. Dentre eles, ressaltam-se  o consumo e 
a colheita de flores silvestres e outras matérias-primas; valores culturais e espirituais; caminhadas e turismo; 
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usos indiretos envolvendo o escoamento da água, prevenção de inundações, manutenção do solo, sequestro 
de carbono, ciclagem de nutrientes e polinização de culturas;  valores potenciais que incluem 
armazenamento de biodiversidade (por exemplo, plantas, animais, micorrizas e outros táxons), beleza cênica 
e paisagem como patrimônio (Neves et al., 2016 – Em: Ecology and Conservation of Mountaintop grasslands 
in Brazil, Chapter 21 - The Human Dimension in the Espinhaço Mountains: Land Conversion and Ecosystem 
Services). 

Pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG retratam a importância dos campos 
ferruginosos, conhecidos como vegetação de canga, que representam um dos ecossistemas menos 
estudados e mais ameaçados, principalmente por estar associado a gigantescos depósitos de ferro (Jacobi 
& Carmo, 2008). Os poucos e recentes levantamentos florísticos indicam alta diversidade de espécies, que 
possuem características adaptativas evolutivas ainda pouco conhecidas, como o estabelecimento e 
desenvolvimento em solos distróficos e tóxicos, prolongado déficit hídrico e altas amplitudes térmicas. O 
desaparecimento das espécies pode, nesse caso, levar a um impacto irreversível no que tange à área 
de conhecimento dos mecanismos envolvidos na regularização dos processos de reprodução e 
estabelecimento, os quais poderiam trazer à luz o entendimento das consequências advindas das 
alterações climáticas, por exemplo.  

Outro aspecto não considerado com relação aos impactos sobre os campos rupestres, se refere ao fato de 
que muitas pessoas dependem dos serviços ecossistêmicos proporcionados por estes ambientes, por 
exemplo, a colheita de plantas para venda como ornamentais, uma importante prática social e cultural. A 
despeito de todos esses serviços, na Serra do Espinhaço a atividade econômica mais exercida é a 
mineração, que beneficia um produto (minério), em detrimento de muitos outros serviços ecossistêmicos dos 
campos rupestres (Neves et al., 2016).  

Há que se ter em mente que a Serra do Curral pertence ao cartão postal do município de Belo Horizonte – 
e ao próprio nome da cidade - repleto de jardins ricos e variados de campos rupestres naturais, savanas e 
florestas da Mata Atlântica em estágios médio e avançado de regeneração – conforme mostrado pelos 
próprios estudos da flora - que pode ser colocada em risco com a implantação do projeto pretendido. 

3.2.2.5 Aspectos referentes ao Artigo 11 da Lei 11.428/2006 analisados sobre a população da espécie 
Arthrocereus glaziovii  

Nos campos rupestres ferruginosos (canga) da área do projeto CMST foram identificadas 111 espécies, 
sendo 31 endêmicas (96,9% de todas espécies vegetais endêmicas do complexo CMST), resultando 
em um elevado índice de diversidade, maior do que aqueles relatados em estudos para esta 
fitofisionomia na Serra da Mutuca-MG e no Parque Estadual Serra do Rola Moça (dados apresentados 
nos estudos), que compõem a área de estudo regional do projeto em tela.  

Vale dizer que dentre as 111 espécies presentes na área de canga do projeto, a densidade da espécie 
ameaçada, endêmica e rara Arthrocereus glaziovii (0,27 ind/m²) foi a quarta maior. Informa-se, no EIA, que 
sua ocorrência é conhecida em apenas 12 unidades e de forma discreta no Quadrilátero Ferrífero 
(QF). Há registro de ocorrência em apenas cinco unidades de conservação do QF (PE Serra do Rola 
Moça, Santuário da Serra da Piedade, MONA Serra da Moeda, MONA Serra da Calçada e RPPN Faria).  

O alto IVI (Índice de Valor de Importância) diagnosticado no levantamento fitossociológico, associado 
com o índice de biodiversidade superior da área, sugere que parte considerável da sua população possa 
estar ali situada, indicando a relevância de preservação deste fragmento para a estratégia de 
conservação deste taxon. Considera-se, portanto, inadequada a afirmação do EIA sobre a média 
magnitude do impacto, mesmo porque já fora atestado neste estudo “que o impacto da eliminação de habitats 
para essa espécie seria potencialmente Grave e evidente sobre um ecossistema, com alterações na sua 
estrutura ou função”.  

A Lei nº 11.148/2006 exara, no Art. 11, que 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) 
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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. 

Cabe dizer que nos estudos “entendeu-se como foco da aplicação do teor do Artigo 11 da Lei da Mata 
Atlântica (Lei Nº 11.428/2006) as potenciais consequências dos impactos do Projeto CMST sobre as 
espécies oficialmente listadas na categoria de maior ameaça à extinção: Criticamente em Perigo (CR), 
sobre a qual pode incidir, em teoria, consequência de impacto capaz de levar uma espécie à extinção (nos 
dizeres da Lei, colocarem em risco sua sobrevivência)”. Este critério de avaliação foi definido como 
premissa pela própria consultoria, que usou inadequadamente do maior parâmetro restritivo para aceitar 
a condição de risco à sobrevivência da espécie.  

De acordo com definições do dicionário Michaelis, risco é sinônimo de possibilidade de perigo, que 
ameaça as pessoas ou o meio ambiente. O antônimo de risco é segurança. Não restam dúvidas de que a 
supressão de toda extensão de um campo rupestre em canga ferruginosa (Figura 3.15), onde exubera uma 
espécie endêmica e restrita a 12 unidades discretas de ocorrência no quadrilátero ferrífero, origina 
possibilidade de perigo e ameaça à sua existência, sobretudo tendo em vista que os outros 7 pontos de 
ocorrência, desvinculados de unidades de conservação, possivelmente sofrem as mesmas ameaças1.  

Como pontua Shaefer et al. (2015): “Atualmente, alguns trabalhos têm aventado um incremento da atividade 
minerária e da urbanização, exercendo pressão variada sobre remanescentes de ecossistemas 
desenvolvidos sobre substratos ferríferos (Jacobi et al., 2007; Carmo et al., 2012; Ferreira et al., 2014; Sonter 
et al., 2014; Nunes et al., 2015). Não há, contudo, uma quantificação correta nem precisa destas pressões, 
apesar de avanços recentes (Jacobi et al., 2011), nem um quadro realista da extensão dos 
remanescentes em tempos atuais”.  

Portanto, entende-se como inadequado o critério utilizado nos estudos para se designar risco à 
sobrevivência de espécies, uma vez que não os contextualiza, e considera-se provável, portanto, que 
dentro da ocorrência da espécie Arthrocereus glaziovii, o empreendimento ofereça risco à sua sobrevivência. 
Portanto, conclui-se que, conforme a Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), a supressão preterida 
não poderia ter sido autorizada, visto que a referida intervenção pode acarretar em risco iminente à 
sobrevivência desta espécie (Arthrocereus glaziovii).  

Dado que a aplicação da premissa de risco à sobrevivência de espécies, conforme supra esclarecido, foi 
utilizada para outras espécies vegetais cuja consequência dos impactos considera-se grave (Tabela 3.2), é 
possível que estes riscos também possam ter sido subestimados para outras comunidades, cabendo 
avaliação pormenorizada com critérios que sejam capazes de contextualizar mais adequada e 
fidedignamente a situação de outras espécies.  

Os estudos afirmam: “Em particular, espécies rupícolas de Canga cuja fisiologia permite resistência ao 
estresse hídrico (i.e. o metabolismo ácido das crassuláceas – CAM) como as Cactaceae, Orchidaceae e 
Bromeliaceae apresentam alta sobrevivência e são facilmente cultiváveis a partir de indivíduos 
resgatados. Há vários exemplos de jardins experimentais e coleções vivas onde espécies dessas famílias 
têm sido cultivadas para fins educativos e de conservação ex-situ (e.g. MENDONÇA, 2013; BRAGA & 
LOCATELLI, 2016)”.  

 

 

 
1 os geossistemas ferruginosos estão associados às principais jazidas de minério de ferro, estando entre as regiões 
mais ameaçadas do País. Atualmente, 100% dos geossistemas ferruginosos estão sobrepostos à distribuição dos 
títulos minerários, de acordo com Andrade et al., 2018, RESERVA DA BIOSFERA DA SERRA DO ESPINHAÇO FASE 
2.  
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Figura 3.15. Campo rupestre em canga ferruginosa com previsão de lavra 
total na cava oeste. Nota-se ocorrência reduzida desta formação em toda a 
área de estudo local para o meio biótico. fazer círculo e retorne. 

Tabela 3.2. Consequências de impactos para a conservação de espécies da flora ocorrentes na Área de Estudo 
Local do Projeto CMST. 
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Cumpre esclarecer que poucas espécies existentes nos campos rupestres apresentam essa habilidade para 
viver externamente ao seu habitat, dadas as incontáveis adaptações evolutivas da espécie para com o meio. 
Por isso, considera-se inadequado generalizar que o possível estabelecimento de metodologia de 
produção ex-situ para algumas espécies ameaçadas justifique a liberação de supressões 
potencialmente lesivas à sua sobrevivência. 

 

3.2.2.6 Cômputo de Áreas de Preservação Permanente (APP) afetadas 

Há indícios de que as Áreas de Preservação Permanente de topo de morro não foram adequadamente 
avaliadas. A Lei 12.651/12 dispõe, no Art. 4º, inciso IX, que é considerada APP topo de morros, montes, 
montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 

O EIA informa, à pg, 365-366, que para delimitação das APPs de Topo de Morro foram utilizadas técnicas 
de geoprocessamento e processamento digital de imagens através do software ArcGIS© e que, para tal foi 
utilizado como base o Modelo Digital de Elevação gerado a partir do mosaico topográfico. A partir do MDE 
gerado aplicou-se a ferramenta (toolbox) APP_Topo_Morro_v2.tbx disponibilizada no site 
<https://www.arcgis.com>. De acordo com esta metodologia e ferramentas, afirmou-se que não foram 
identificadas APP deste tipo e não haver intervenção em APP de topo de morro pelas Fases 1 e 2 do 
Projeto CMST. 

Todavia, em uma análise do mapa hipsométrico apresentado, conforme figura 3.16, observa-se grande 
amplitude topográfica na faixa de serra compreendida pelo empreendimento, de forma que a crista tem 
altitudes máximas próximas de 1300 m, decrescendo para altitudes próximas de 1000 m nas faixas que 
contemplam as estruturas do CMST. A altitude que constitui o plano horizontal por onde corre o espelho 
d’água que recebe os córregos que nascem à montante, na área do empreendimento, varia de 801 a 900 m, 
com um desnível superior a 100 m, portanto. 

Figura 3.16. Hipsometria da área de estudo local do meio físico. 
Fonte: EIA. 
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De acordo com o informado no EIA, “o Projeto CMST apresenta uma altitude média de 1040 m. (...) 
Considerando a diferença altimétrica entre a altitude mais baixa, representada pela planície fluvial do rio das 
Velhas no Fecho de Sabará, e a altitude do ponto mais alto, na crista da serra Curral – Pico Belo Horizonte, 
verifica-se uma amplitude altimétrica máxima desta área de 695 metros”. 

Assim, entende-se que os desníveis superam 100 m, e que o declive supera 25º (46,7%), o que é muito 
notório quando a serra é contemplada, seja de perto, seja de longe.  

A Figura 3.17 (RODRIGUES, 2022) apresenta, à esquerda, a hipsometria do quadrilátero ferrífero e, à direita, 
a identificação de aquíferos (baseados em dados SIG de Geologia: Lobato et al e CODEMIG 2005), com 
destaque de Belo Horizonte, que nos permite inferir a localização do empreendimento. A partir destas bases, 
observa-se a ocorrência do aquífero Cauê coincidente com as áreas de topos de morro e de altitudes mais 
elevadas. A ADA do empreendimento encontra-se nesta formação mineral, conforme constatado nas bases 
de referência e nos estudos apresentados e correlacionados. Trata-se de uma discussão que também será 
desenvolvida no item Segurança Hídrica, no que se refere aos impactos do empreendimento ao manancial 
subterrâneo e às águas superficiais. Sendo assim, é possível por meio desta figura evidenciar a provável 
ocorrência de topos de morro na área do empreendimento, corroborando com a discussão de ocorrência 
desta tipologia de APP e prováveis impactos da implantação de unidades nestas áreas.  

 

 

Figura 3.17. à esquerda - Hipsometria do quadrilátero ferrífero e à direita - aquíferos do 
quadrilátero ferrífero (RODRIGUES, 2022). 
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Destaca-se a necessidade de novas análises que reavaliem e identifiquem a APP de topo de morro 
neste trecho da Serra do Taquaril, com a apresentação dos quantitativos associados, considerando 
todas as evidências mencionadas. Em decorrência, faz-se necessária a sobreposição de todas as 
intervenções previstas no empreendimento sobre a base revisada de APP para nova análise, 
considerando sua inclusão, para identificação e requalificação dos impactos associados à essa 
temática.    

 

3.2.3 Fauna 

A Serra do Curral consiste em uma zona de ecótono (transição  entre fitofisionomias dos biomas Cerrado e 
Mata Atlântica), e estes habitats peculiares são considerados hotspots de extrema importância à 
conservação da biodiversidade (Fernandes et al, 2020) e classificadas como “insubstituíveis” segundo a 
Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE), criada pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O complexo de Unidades de Conservação (UC’s) que formam o 
Corredor Ecológico da Serra do Curral integra a área do Parque das Mangabeiras e Parque Estadual da 
Baleia, considerados como Zona Núcleo por esta organização internacional.  Além disso, estas áreas 
também se enquadram como Áreas-Chave para a Biodiversidade – ACBs (KBA: Key Biodiversity Areas) 
para fauna (Eken et al., 2004) e para a Flora (Giulietti et al., 2009). 

 

3.2.3.1 Impactos Decorrentes da Perda de Biodiversidade  

Os impactos humanos à fauna vêm ocorrendo de forma tão intensa, crescente e desmedida, que a 
comunidade científica de todo o mundo vem apresentando de forma sistemática a chamada Sexta Extinção 
em Massa do Antropoceno e que, cedo ou tarde, tais efeitos serão refletidos claramente nas sociedades 
humanas (Butchart et al 2010; Ceballos, García & Ehrlich 2010; Barnowsky et al 2011; Cardinale et al 2012; 
Dirzo et al 2014; Gonçalves-Souza, Verburg  & Dobrovolski  2020). 

Segundo Dirzo et al 2014 e Barnowsky et al 2011 , ao longo dos últimos 500 anos, os humanos 
desencadearam uma onda de extinção, ameaça e declínio das populações animais locais, que pode ser 
comparável em taxa e magnitude com as cinco extinções em massa anteriores da história da Terra. 

Em revisão sobre monitoramentos de fauna silvestre em torno do globo, Dirzo e colaboradores 2014, 
concluíram que 322 espécies de vertebrados terrestres foram extintas desde 1500 e as populações das 
espécies restantes sofreram um declínio médio de 25% em sua abundância.  Quanto aos invertebrados vale 
deixar a citação a fim de expressar o posicionamento dos autores: “Os padrões de invertebrados são 
igualmente terríveis: 67% das populações monitoradas mostram um declínio médio de 45% na abundância.”. 
A figura 3.18  ilustra esta redução. 
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Muito difundido no âmbito das ciências da conservação na atualidade, o termo defaunação é utilizado para 
expressar a perda de espécies e populações de vida selvagem, juntamente aos declínios locais na 
abundância dos indivíduos (DIRZO, 2001), o que leva a mudanças locais nas composições de espécies e 
grupos funcionais dentro de uma comunidade e/ou ecossistema (DIRZO et al 2014). 

Além dos efeitos diretos na fauna, as alterações nas dinâmicas ecossistêmicas decorrentes da defaunação 
são diversas e muitas vezes invisíveis à percepção humana em curto prazo. Dirzo e colaboradores 2014, 
examinaram várias funções e serviços ecossistêmicos e os impactos da defaunação, que são resultado 
direto da extirpação antropogênica de animais que prestam serviços ou que ocorrem indiretamente por meio 
de efeitos em cascata.  Dentre os serviços apontados pelos autores estão: 

3.2.3.1.1 Efeitos negativos sobre a polinização 

“A polinização por insetos, é necessária para 75% de todas as culturas alimentares do mundo, valha cerca 
de 10% do valor econômico de todo o suprimento mundial de alimentos. Os polinizadores estão diminuindo 
com rapidez em todo o globo, tanto em abundância  quanto em diversidade.” 

Dentro do complexo de Unidades de Conservação chamado Corredor Ecológico da Serra do Curral a 
diversidade de interações entre as espécie botânicas nativas e a fauna, representada por  morcegos, aves 
e insetos polinizadores, traz a garantia de perenidade para ciclos reprodutivos (floração, polinização e 

Figura 3.18. “A população de vertebrados terrestres diminui. (A) As populações de vertebrados 
diminuíram quase 25% desde 1970, com a maioria dos declínios concentrados nos trópicos, que 
impulsionam o padrão global. (B) Declínios populacionais de seis espécies icônicas bem estudadas 
(tamanho populacional para todas as espécies em escala logarítmica). Roxo: saiga (Saiga tatarica); 
verde: elefante da floresta (Loxodonta cyclotis); amarelo: leão (Panthera leo); preto: rinoceronte 
preto (Diceros bicornis); laranja: tigre (Panthera tigris); vermelho: diabo da Tasmânia (Sarcophilus 
harrisii); e azul: orangotango de Sumatra (Pongo abelii). As populações de muitas dessas espécies 
já estavam bastante reduzidas quando o monitoramento começou; no entanto, as tendências 
populacionais desde aquela época diminuíram para um colapso quase total.” Fonte: Dirzo et al 
2014, material suplementar.  
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frutificação) naturais, tornando seu isolamento um fator deletério crítico a estas dinâmicas funcionais que 
sustentam este serviço ecossistêmico tão essencial. 

3.2.3.1.2  Efeitos negativos sobre o controle de pragas 

“A redução das populações de pequenos vertebrados como aves, anfíbios, cobras, morcegos e roedores, 
levam a um aumento considerável das populações de insetos. Por exemplo, as pragas de artrópodes são 
responsáveis por 8 a 15% das perdas na maioria das principais culturas alimentares. Sem o controle 
biológico natural, esse valor pode aumentar em até 37%.” 

Dado que o Corredor Ecológico da Serra do Curral possui uma grande diversidade de pequenos vertebrados 
(FPMZB, 2020) a instalação do empreendimento e suas consequências  tende a ocasionar distúrbios no 
equilíbrio das relações ecológicas, podendo não mais prover a estabilidade ecossistêmica na cadeia 
alimentar, resultando no crescimento exacerbado de populações de espécies que podem se tornar pragas. 

3.2.3.1.3 Efeitos negativos sobre a ciclagem e decomposição de nutrientes 

“A diversidade de comunidades de invertebrados, particularmente sua diversidade funcional, podem ter 
impactos dramáticos nas taxas de decomposição e ciclagem de nutrientes. Demonstrou-se que o declínio 
nas espécies móveis que movem nutrientes por longas distâncias afeta muito os padrões de distribuição e 
ciclagem de nutrientes.” 

Essas relações ecológicas assumem significativa importância nesses ambientes cujo solo é 
demasiadamente raso, incipiente, pouco desenvolvido e situado diretamente sobre rocha 
ferruginosa/quartzítica pouco intemperizada, como nos campos rupestres ou áreas de canga, ou mesmo nos 
solos pouco profundos nos fundos de vale, em que se encontram as formações florestais. As condições 
pedológicas locais da área do CMST perfazem um ambiente químico-físico pobre, ácido e limitador de 
condições para a sustentação da vida vegetal/animal. É o aporte de nutrientes e matéria orgânica trazidos 
pelos ciclos das comunidades que possibilita aos solos terem condições químicas (e eletroquímicas), físicas 
e biológicas para sustentar a vida, trazendo elementos e condições essenciais que não são disponibilizados 
via intemperismo da rocha, somente. Ainda, foram estas as particularidades, sobretudo nos campos 
rupestres e áreas de cangas, que levaram à existência de mecanismos de adaptação evolutiva dos 
organismos que vivem nesses habitats, de forma tão singular e específica que gera dependência total um 
do outro, de forma que ao ser suprimido um, compromete o outro, impossibilitando  a reprodução destas 
particularidades fora dali, justificando a vasta lista de espécies endêmicas na fauna e flora que ali habitam. 
A supressão destes animais nestas áreas específicas implica em empobrecimento contínuo do solo nas 
áreas adjacentes, inclusive onde situa-se a região dos Parques de Belo Horizonte nas proximidades 
imediatas do empreendimento, por onde se movem estes animais. Dada a alta especificidade entre fauna e 
meio, estas relações não podem ser reproduzidas em outras áreas de forma compensatória, com inúmeras 
tentativas de fracasso já registradas na literatura, sendo o impacto, portanto, IRREVERSÍVEL. 

3.2.3.1.4 Efeitos negativos sobre a  qualidade da água 

“A defaunação também pode afetar a qualidade da água e a dinâmica dos sistemas de água doce. Por 
exemplo, declínios globais nas populações de anfíbios aumentam a biomassa de algas e detritos finos, 
reduzem a absorção de nitrogênio e reduzem muito a respiração de todo o fluxo. 

“Animais de grande porte previnem a formação de zonas anóxicas através da agitação e afetam o movimento 

da água através do pisoteio.” 

Os habitats da área prevista pelo empreendimento, também possuem estes importantes agentes de 
oxigenação dos corpos hídricos. Além da alta diversidade e alguns endemismos das populações de anfíbios 
(20 espécies de anuros no Parque das Mangabeiras), a fauna de ungulados responsável pelas atividades  de 
pisoteio consiste nos caititus (Pecari tajacu) e veados (Mazama sp). Tanto os anfíbios quanto os ungulados 
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desta região dependem dos corredores ripários (fundos de vale) para completarem seus ciclos 
ecofisiológicos (seja para reprodução, alimentação e/ou locomoção), que sabidamente serão impactados 
direta e/ou indiretamente pela implantação do empreendimento.  

3.2.3.1.5  Efeitos negativos sobre a saúde humana 

“A defaunação afetará a saúde humana de muitas outras maneiras por meio de reduções nos bens e serviços 
do ecossistema, incluindo compostos farmacêuticos, espécies pecuárias, agentes de controle biológico, 
recursos alimentares e regulação de doenças. Entre 23 e 36% de todas as aves, mamíferos e anfíbios 
usados como alimento ou remédio estão agora ameaçados de extinção. Conforme detalhado anteriormente, 
a produção de alimentos pode diminuir devido à polinização reduzida, dispersão de sementes (sérias 
consequências) e predação de insetos.” 

Os impactos à saúde humana em decorrência da defaunação são múltiplos e sistêmicos (Figura 3.19). 
Dentre eles, estão o auxílio na regulação de doenças tanto através da presença de predadores naturais de 
espécies que atuam como vetores (girinos que se alimentam das larvas do Aedes aegypt, por exemplo), à 
espécies consideradas sentinelas como o mico-estrela (Calithrix penicillata), pois são indicadores da 
presença de febre amarela nas localidades, possibilitando a execução de medidas sanitárias antes que a 
doença se propague para as comunidade humanas. Vale ressaltar que o isolamento geográfico destas áreas, 
com decorrentes distúrbios graduais em suas cadeias ecológicas complexas, poderá desencadear surtos 
epidemiológicos causados por agentes etiológicos propagados por pernilongos. 

Adicionalmente, vale lembrar que este Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Espinhaço 
(Portaria MMA nº 473/2018) abriga o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), que atua no controle de uma 
espécie exótica invasora com sérias implicações epidemiológicas de zoonoses em saúde pública para o 
município de Belo Horizonte, o caramujo-africano (Achatina fulica).  Este molusco gastrópode é hospedeiro 
intermediário de uma gama de parasitos nocivos a humanos e animais.  Rabelo e Vieira 2017, registraram 
uma taxa de predação de 77,3% para o Didelphis aurita, o que não descarta a possibilidade de que outras 
espécies que vivem na área também possam predar a espécie invasora, como é o caso do gambá-de-orelha-
branca (Didelphis albiventris) e cobras de hábitos fossoriais e terrestres.  

Ainda sobre os impactos da defaunação na saúde humana, o Dr. Rodolfo Dirzo comenta que a ausência de 
predadores de médio e grande porte em determinado ecossistema (como no Corredor Ecológico da Serra 
do Curral), tende a aumentar a população de roedores (Efeito “Rodentização”). Com o aumento da 
abundância de roedores, aumentará também a incidência de ectoparasitas que estes carregam; como as 
pulgas que muitas vezes se apresentam como vetores de doenças que oferecem risco às populações 
humanas. Contudo, perder animais silvestres consiste em perda da possibilidade de controle de potenciais 
vetores (Dirzo, 2014).  
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Figura 3.19. “Consequências da defaunação no funcionamento e nos serviços dos 
ecossistemas.  Mudanças na abundância animal de baixo (azul, L) para cima (vermelho, 
H) dentro de uma região demonstraram afetar uma ampla gama de processos e serviços 
ecológicos, incluindo (A) dispersão de sementes (raposas voadoras), (B) respiração e 
decomposição da serapilheira (aves marinhas), (C) remoção de carniça (urubus), (D) 
herbivoria (grandes mamíferos), (E) qualidade da água e restauração de riachos (anfíbios), 
(F) pisoteio de mudas (mamíferos), (G) remoção de esterco (besouros rola-bosta), (H) 
polinização e recrutamento de plantas (pássaros), (I) ciclagem de carbono (nematóides) e 
(J) erosão do solo e forragem do gado (cães da pradaria)”. Fonte: Traduzido de Dirzo et 
al. Defaunation in the Antropocene, Science, 2014. 
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3.2.3.2 Fauna presente na área dos estudos - Cerrado, Campos Ferruginosos, Formações Florestais 
e cavidades 

Os campos ferruginosos da Serra do Curral, são áreas de moradia, caça e forrageio para espécies 
ameaçadas icônicas como a Águia-cinzenta (Urubitinga coronata) (Em Perigo-IUCN2) (Figura 3.20-a);   Lobo-
guará (Chrysocyon brachyurus) (Vulnerável-MMA) (Fig. 3.20-b), Chifre-de-Ouro (Heliactin bilophus)(Quase 
Ameaçado-IUCN) (Fig.3.20-c) e Raposa-do-Campo (Lycalopex vetulus) (Vulnerável-ICMBIO) (Fig 3.20-d). 

 

 

Nos fundos de vale presentes na Serra do Curral, prevalecem matas de galeria e ripárias  com cursos d’água 
que abrigam 103 espécies da ictiofauna (06  espécies ameaçadas: Brycon nattereri, Harttia leiopleura, 
Neoplecostomus franciscoensis,  Pareiorhaphia mutuca, Trichomycterus brasiliensis e Trichomycterus cf. 

 
2 IUCN faz referência ao Catálogo sobre o estado de conservação de espécies de plantas, animais, fungos 
e protozoários de todo o planeta elaborado pela União Internacional para Conservação da Natureza e que 
compõe a Lista Vermelha de espécies ameaçadas. 
https://www.iucnredlist.org 
 

Figura 3.20. Espécies carismáticas ameaçadas de extinção, presentes nos Campos 
Ferruginosos da Serra do Curral que poderão ser impactadas pela Tamisa. (a) Águia-
cinzenta, (b) Lobo-guará, (c) Chifre-de-ouro, (d) Raposa-do-campo. Fotos: Mauro Cruz 
(a), Araquém Alcântara (b), Claudia Brasileiro (c), Lemos et al, 2013 (d). Fonte: Vide 
Referências 
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novalimensis) e comunidade de anfíbios, da qual,  pode-se citar a presença de 20 espécies de anuros no 
Parque das Mangabeiras, além da Hylodes uai, classificada como “Dados Deficientes” pela IUCN devido à 
falta de conhecimento sobre a espécie), sendo necessária a proteção de seus habitats e a manutenção da 
conectividade entre eles. Mediante à proposta do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), tal 
conectividade seria interrompida dentro do Corredor Ecológico da Serra do Curral, isolando ainda mais os 
fragmentos, o que levaria suas populações ao definhamento e extinção. 

Para as espécies de hábitos florestais, esta conectividade é proporcionada pelas Matas Ripárias e de 
Galeria, matas estas que possuem uma biodiversidade muito distinta dos campos e são amplamente 
utilizadas por grande parte da comunidade faunística local, sendo imprescindíveis à locomoção de outras 
espécies de vertebrados ameaçadas de extinção, como a onça-parda (Puma concolor), jaguatirica 
(Leopardus pardalis),  tamanduá-mirim  (Tamandua tetradactyla), Caititu (Pecari tajacu), Veado (Mazama 
sp)  e o Mutum de bico vermelho (Crax blumenbachii) (Parecer único da SUPRI, 2022). Estes três últimos 
se apresentam como grandes dispersores dentro da Mata Atlântica e destes mosaicos de ecótono, deixando 
claro que inter-relações ecossistêmicas entre flora e fauna (BEF- Biodiversity Ecossystem Functioning 
(Cardinale et al 2012))  ainda se mantém nestas áreas e devem ser protegidas, a fim de se evitar e/ou 
reduzir os processos de defaunação locais/globais (Dirzo et al 2014) e as perdas da biodiversidade como 
um todo no âmbito da Sexta Extinção em Massa que encontra-se em curso (Butchart et al 2010, Ceballos, 
García & Ehrlich 2010; Dirzo et al 2014). 

Nas cavidades, o diagnóstico bioespeleológico de 2019 para Quirópteros, bem como reavaliação da análise 
de relevância,  analisados no Parecer único SUPRI, 2022, apontam para a existência de 6.449 indivíduos de 
349 morfoespécies, de 38 ordens, perfazendo a riqueza média por cavidade correspondente a 48 espécies.  
Com relação à abundância média, são 297 indivíduos e quatro espécies troglomórficas, restritas ao meio 
subterrâneo, incapazes de completar seu ciclo de vida fora das cavernas e detentoras de características 
morfológicas que possivelmente apresentam especializações decorrente do isolamento no ambiente 
subterrâneo, sendo prioritárias para a conservação. Com a implantação da Mineração, três cavidades 
serão suprimidas, sendo uma de relevância alta (TAQ-05), por possuir  com alta diversidade de espécies 
(59, apesar de nenhuma delas ser considerada troglomórfica) e 456 indivíduos observados. Esta cavidade 
tem sido usada por aves silvestres como local de nidificação, com presença de ninho contendo ovo no 
momento do diagnóstico, e, por todas suas características, foi considerada prioritária para conservação. Foi 
informado que, apesar da normativa federal IN MMA nº 02/2017 disciplinar a coleta de elementos 
biológicos representativos do ecossistema cavernícola, entendeu-se que, por “não apresentarem 
componentes de interesse científico, considerou-se nos estudos que não será necessário realizar o resgate 
desses elementos” (SUPRI, pg 175). Serão 7 as cavidades que, embora não suprimidas, serão impactadas 
diretamente pelo empreendimento, entre elas a TAC-02 e TAQ-06, que possuem alta relevância para 
conservação. A TAQ-06 apresenta uma espécie troglomórfica - Pseudosinella sp.1 (Collembola: 
Entomobryidae), o que imputa priorização desta área como voltada à conservação do Patrimônio 
Espeleológico (Cavalcanti, 2017). Já na cavidade TAQ-02, além da importância arqueológica, foram 
identificados vestígios que remetem à permanência antrópica de ocupações pretéritas na cavidade, e 
intervenções antrópicas pretéritas (nivelamento artificial do piso da cavidade e arrimo, cujo sítio foi registrado 
junto ao CNSA IPHAN como Sítio Arqueológico Serra do Taquaril 1),  há ainda a espécie troglomórfica - 
Eukoenenia eywa (Palpigradi: Eukoeneniidae), e portanto, com risco de extinção diagnosticado (Souza & 
Ferreira, 2018).  

Não foram aprofundados, no EIA/Parecer Único da SUPRI, estudos que garantam a proteção das 
espécies troglomórficas encontradas frente aos impactos diretos a estas cavidades. Ademais, a 
negativa em realizar a coleta de espécimes existentes nas cavernas a serem suprimidas, sugere ferir 
a normativa federal e os princípios de cuidado e zelo com a biodiversidade, uma vez que existem 
espécies em todo o bioma da Serra do Curral que sequer foram descritas. É premente a necessidade 
de estudos mais aprofundados com relação ao diagnóstico ambiental.  
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3.2.3.3 Impactos diretos e indiretos à Fauna do entorno  

Conforme o Parecer Único da SUPRI, página 141, “o impacto de afugentamento da fauna ocorrerá tanto nas 
etapas de instalação como de operação do empreendimento, tanto na supressão de vegetação como na 
operação de maquinários e tráfego no empreendimento. O afugentamento tem efeitos secundários sobre as 
comunidades faunísticas, como o aumento da competição por recursos em outras áreas que se encontram 
em equilíbrio, além de aumentar o potencial de atropelamentos e encontros com pessoas. Foi avaliado nas 
informações complementares possíveis efeitos secundários sobre as unidades de conservação do entorno. 
O empreendedor afirma que existe um quadro geral de conectividade funcional (i.e., referente ao 
deslocamento de animais entre as manchas de habitat e ocorrência de processos como polinização e 
dispersão) bastante favorável para algumas das tipologias de cobertura vegetal mais prevalentes na 
paisagem: os ambientes florestais e os ambientes campestres não rupestres – tendo-se que ambos 
configuram extensas redes de manchas interconectadas, compostas por um grande número de 
remanescentes de diferentes extensões”.  

Apesar da constatação sobre o afugentamento, o órgão estadual, assim como o empreendedor, afirmam 
que não haverá perda de conectividade ambiental entre os fragmentos de vegetação nativa do entorno. 
Como pode ser observado na figura 3.21, que mostra a projeção da mineração sobre o relevo,fica muito 
evidente  a perda de conectividade dos parques de Belo Horizonte com as demais áreas de vegetação 
nativa do entorno. A continuação desta discussão segue no tópico 3.2.3 (Unidades de Conservação). Vale 
ressaltar que esta perda de conectividade tende a ser ainda mais acentuada com a implantação de 
um trecho de 3,8 km de estrada para escoamento do minério de ferro, a qual não foi contemplada neste 
processo de licenciamento (maiores detalhes no item 2.2) e foi postergada para processo futuro. 

 

 

  

 
Parque Est. Da Baleia e  

Mata da Baleia 

Figura 3.21. Situação da localização e distribuição do empreendimento Complexo 
Minerário Serra do Taquaril (CMST), da Mineração Tamisa, em relação ao Parque Municipal 
das Mangabeiras. Notar que a cava oeste (em verde) e pilha de estéril (rosa) se situam nos 
arredores imediatos do parque (Fonte: Google Earth) e que o empreendimento irá 
restringir demasiadamente as conexões ainda existentes, constituindo barreira ao trânsito 
e fluxo da fauna, plantas e genes. 
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Impacto em Mamíferos  

Segundo o Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais, a região da Serra Curral possui prioridade 
alta para conservação de mamíferos. Drummond et al. (2005) apontam a área como de importância biológica 
alta para mamíferos e indicam a expansão urbana, incêndios florestais e a atividade minerária no entorno 
como pressões antrópicas sobre o grupo. O tamanho dos remanescentes da região parece não ser 
suficiente para a manutenção de populações viáveis para mamíferos de grande porte, sendo 
extremamente recomendável a agregação e conectividade das unidades para conservação das 
espécies (MORCATTY et al., 2013). Neste contexto, o Parque das Mangabeiras, o Parque Serra do Curral 
e o Parque Fort Lauderdale, unidades municipais da capital mineira, e sua conectividade às demais áreas 
vegetadas do entorno são fundamentais para a preservação de mamíferos na região. Suas áreas são 
contínuas e próximas a outras unidades como o Parque Estadual Mata da Baleia e RPPN Mata do Jambreiro. 
No entanto, o conhecimento acerca dos mamíferos destas unidades ainda é escasso, sendo, portanto, 
necessário identificar as espécies presentes nas unidades e seu status de conservação para estabelecer 
medidas para sua manutenção e manejo. A implementação da mineração Tamisa em uma área de 101,24ha 
impactará a ”área útil" para as populações de mamíferos.  

Impacto sobre a ictiofauna 

Os peixes representam um valioso indicador ambiental e suas alterações de prevalência de espécies e 
respectivos quantitativos  variaram em resposta às  agressões no meio ambiente. A região em questão 
abriga 103 espécies da ictiofauna sendo seis   espécies ameaçadas: Brycon nattereri, Harttia leiopleura, 
Neoplecostomus franciscoensis,  Pareiorhaphia mutuca, Trichomycterus brasiliensis e Trichomycterus cf. 
novalimensis.  

A redução de volume em cursos d'água, conforme discutido no item 3.3 - Segurança Hídrica , e alterações 
na composição e adensamento populacional  de espécies que utilizam deste recurso, podem alterar  de tal 
forma o ecossistema ao ponto de torná-lo inviável para ictiofauna e demais espécies. O Trichomycterus 
novalimensis, popularmente conhecido como cambeva, possui distribuição restrita aos riachos de altitude na 
região de Nova Lima e  outros como A. scabripinnis (lambari) e representantes do gênero trichomicterus 
estão presentes na Serra do Curral. A implantação e supressão do empreendimento colocarão em risco a 
fauna aquática presente nos corpos hídricos impactados pelo empreendimento e há fortes indícios de que 
poderá levar comprometer a sobrevivência da espécie endêmica Trichomycterus novalimensis, bem como 
de outras ainda não descritas na literatura. Este assunto será tratado especificamente no tópico 3.2.3.4. 
Aplicação das vedações da Lei 11.428/2011 – Lei da Mata Atlântica. 

 

Ruídos 

Outro ponto de atenção está relacionado com os ruídos provenientes da implantação/operação da lavra e 
demais atividades da mineração. Como impactos imediatos e diretos pela poluição sonora segundo Waren 
e colaboradores (2006), há o comprometimento da comunicação acústica, que é essencial para a 
sobrevivência dos animais, pois dela dependem comportamentos sociais, defesa do território, reprodução e 
percepção de sinais importantes como chamados de alarme, perigo e vocalizações relacionadas ao cuidado 
parental. 

Segundo o Grupo ECOnservation, no relatório técnico produzido em junho de 2017, para avaliação RCA – 
Adaptação do Licenciamento Ambiental do Terminal Portuário elaborado, “os animais contam com a audição 
para evitar predadores, obter alimento e se comunicar. O sistema auditivo de alguns animais pode sofrer 
danos físicos dependendo da intensidade do ruído. Entretanto, os impactos ocasionados por ruído são 
difíceis de serem avaliados em função da complexidade de variáveis que podem afetar a sobrevivência de 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  E6A3A622CB6DE88BC651ED16CC01655175004223 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

2P
H

7J
C

S
S

X
H

5B
D

U
. A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l c
on

fo
rm

e 
as

 d
is

po
si

çõ
es

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

 F
ed

er
al

, L
ei

 F
ed

er
al

 d
e 

A
rq

ui
vo

s 
8.

15
9/

91
 e

 D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

.
A

ss
in

an
te

(s
):

 D
A

N
Y

 S
IL

V
IO

 S
O

U
Z

A
 L

E
IT

E
 A

M
A

R
A

L,
 e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045184 - Pág. 44Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173306800009539136953
Número do documento: 22070600173306800009539136953

 
 
 
 
 

 

44 
 

 

DATA 
13/06/2022 

SMMA 

PARECER TÉCNICO 

Nº 1041/22  DLAM/DGEA 

muitas espécies.’ Além disto, a identificação de sons e ruídos auxilia na orientação de organismos e seu 
deslocamento a locais favoráveis à sua reprodução e sobrevivência (VERMEIJ et al., 2010). 

“A resposta da fauna a ruídos está relacionada a muitas variáveis, incluindo características do ruído e 
duração, características das espécies, tipo de habitat, estação ano e atividade da espécie, temperamento, 
sexo e idade, exposição prévia e presença de outros estressores (MANCI et al., 1988; NATIONAL PARK 
SERVICE, 1994 In: Grupo ECOnservation, 2017).” 

Devido ao ruído da mineração, em aves, conforme apontado por  Duarte (2015), ocorre a diminuição do 
potencial  de riqueza de espécies nos locais longe da mina, afetando a reprodução e diminuindo a densidade 
de indivíduos, diversidade de espécies e tamanho populacional. 

Na herpetofauna, a poluição sonora pode produzir alterações na biologia de espécies que se utilizam de 
vocalizações para se comunicar, podendo interferir em sua reprodução e, consequentemente, abundância. 
São esperados, entre outros, as mudanças de canto – de diurno para noturno - nos anfíbios em áreas com 
ruído intenso, com maior demora das fêmeas para serem atraídas, dada a relação negativa entre 
audibilidade e atração de parceiros em rãs.  

Imprescindível, também, atentar para o efeito do ruído sobre polinizadores e dispersores da espécie de cacto 
Arthrocereus glaziovii, que é endêmica de Minas Gerais (Fiaschi, 2013), restrita a serra da Cadeia do 
Espinhaço, e encontra-se em declínio contínuo, em consequência de sua ocorrência em regiões do 
Quadrilátero Ferrífero (Fiaschi & Pirani, 2008), afetadas pela mineração (Carmo, 2010). 

“No Brasil, informações disponíveis sobre o efeito de ruídos na fauna são escassas. Algumas informações 
disponíveis sobre distúrbios ocasionados por aeronaves demonstram que o ruído pode afetar o metabolismo 
e o balanço hormonal de algumas espécies. Longos períodos de exposição a ruídos podem causar 
estimulação excessiva do sistema nervoso e estresse crônico que pode alterar sua vitalidade e saúde 
reprodutiva (FLETCHER, 1980; 1990). Respostas comportamentais e fisiológicas podem ocasionar injúrias, 
perda de energia, redução do forrageio, evitamento e abandono de habitat e perdas reprodutivas (NATIONAL 
PARK SERVICE, 1994. In: Grupo ECOnservation, 2017).” 

“Estudos conduzidos na América do Norte descrevem jovens mamíferos sendo pisoteados por adultos em 
fuga em função de ruídos ocasionados por aeronaves (MILLER & BROUGHTON, 1974). Outro estudo 
comparou as taxas de mortalidade de algumas espécies de mamíferos e encontrou maior mortalidade nas 
populações expostas aos ruídos (HARRINGTON & VEITCH, 1992).” 

Estes dados científicos indicam que ruídos de longa duração e intensidade podem impactar negativamente 
as populações de aves, répteis, anfíbios e animais polinizadores presentes no Parque das Mangabeiras, 
Parque da Serra do Curral e Parque Fort Lauderdale. Apesar destes parques, contíguos ao empreendimento, 
não terem sido contemplados nos estudos de ruído (o que se entende ter sido subavaliado, conforme 
discorrido no item 3.4), infere-se que este impacto recairá sobre estas áreas e sobre a fauna que ali habita 
e/ou se desloca.  

Ainda, nota-se que o EIA estudou o impacto do ruído tendo em vista apenas o afugentamento da fauna 
decorrente da implantação e operação do empreendimento (Figura 3.22), não considerando os aspectos 
que envolvem a mudança comportamental das espécies e que pode levar, como supra explicado, a reduções 
das populações. 
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3.2.3.4 Aplicação das vedações da Lei 11.428/2011 – Lei da Mata Atlântica 

O EIA apresenta em seu corpo uma análise das possíveis vedações à aplicação da Lei da Mata Atlântica, 
dado que haverá supressão de mata secundária em estágio médio de regeneração, conforme informado. Ao 
contrário do que foi defendido no EIA e Parecer Único da SUPPRI, entende-se que se impõe o Artigo 11 da 
Lei 11.428/06: 

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; 

Análise: 

A lista da Fauna e flora ameaçada de extinção na área é vasta e, de acordo com o EIA, pg 1378, são sete 
as espécies de plantas e uma espécie de peixe sobre as quais os impactos do projeto teriam consequência 
potencialmente graves em função de alterações na estrutura ou função de seus habitats e perda de 
populações. 

O EIA, informa, à pg. 1205 e 1302, que as comunidades aquáticas, na implantação da fase 1 e 2, terão as 
suas composições específicas e abundâncias de indivíduos alteradas em decorrência dos aspectos remoção 

Figura 3.22. - Impacto do ruído sobre afugentamento de fauna, conforme EIA. 
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da cobertura vegetal, geração de sedimentos, assoreamento, geração de efluentes líquidos, geração de 
efluentes oleosos, geração de interferências físicas ao escoamento superficial, associados às atividades de 
terraplenagem e escavação, supressão de vegetação e instalação das estruturas necessárias ao 
empreendimento. Na operação das fases 1 e 2, considera-se que o impacto será reduzido por não haver 
supressão e, embora se tenha dito que haverá a influência de outras atividades inerentes ao 
empreendimento, os impactos não foram caracterizados, sendo considerados de baixa significância. 

À pg. 143, o supracitado parecer informou que “A alteração nas comunidades aquáticas é identificada nas 
etapas de implantação e operação, devido a alteração do uso do solo com impactos sobre os cursos d’água. 
O impacto foi avaliado, contudo, considerando os sistemas de controle ambiental a serem implantados, o 
mesmo será minimizado, assim como os efeitos dos aspectos que geram as modificações ambientais.(... )O 
impacto foi classificado como real, negativo, permanente, direto, de curto prazo, reversível, local, de alta 
importância, principalmente devido à presença do cambeva, baixa magnitude e média significância”. 

O EIA informa, à pg. 1205, que em relação à comunidade de peixes não foram registradas espécies 
endêmicas à sub-bacia do rio das Velhas. Existe uma espécie de peixe ameaçada e endêmica à área de 
estudo e, de acordo com o Parecer único da SUPPRI, pg 104, “Os impactos previstos para a Fase 1 são 
insignificantes no curso d’água Córrego da Fazenda. Na fase 2, há impactos previstos relativos à redução 
da disponibilidade hídrica e barramentos de cursos d’água, com média significância. O impacto de alteração 
nas comunidades aquáticas é de alta importância pela presença de espécies ameaçadas (cambeva). A 
presença dessa espécie elevou o córrego do Mutuca à categoria de sítio BAZE (Brazilian Alliance for Zero 
Extinction). A área do projeto está inserida nos limites do sítio BAZE. Contudo, não existem vedações a 
atividades no interior dessas áreas”. Ainda, que “apenas Trichomycterus novalimensis teria impacto grave 
do projeto. Para essa espécie, as perdas de habitat resultantes do Projeto CMST poderiam, eventualmente, 
reduzir opções espaciais de conservação disponíveis “(...) mas “que o projeto proposto não põe em risco a 
sobrevivência da espécie tendo em vista que suas intervenções no ambiente aquático serão pontuais, de 
pequena magnitude e implantadas de forma controlada, não comprometendo as condições necessárias à 
vida aquática na bacia do córrego André Gomes nem nas demais bacias onde se registrou a ocorrência da 
espécie. O empreendedor informa que todas as intervenções diretas em nascentes e cursos d’água 
ocorrerão na implantação da Fase 1”.  

O EIA informa, à pg. 901, que esta cambeva [Trichomycterus novalimensis], “reconhecida apenas na sua 
localidade tipo, um riacho no município de Nova Lima, habita riachos de altitude, com águas claras e baixa 
profundidade, sendo que a sua extensão de ocorrência foi estimada em 180 km². Na área de estudo local, a 
espécie foi encontrada em 15 dos 47 pontos inventariados, cobrindo diferentes drenagens tributárias do rio 
das Velhas tanto pela sua margem esquerda (que incluem drenagens para as quais confluem influências 
diretas do Projeto), quanto pela sua margem direita (livres de influências diretas do Projeto). São estas: 
córrego da Fazenda, córrego Eurido, córrego Piçarrão, córrego do Triângulo, córrego Cubango - tributários 
do rio das Velhas e ribeirão do Brumado. Visto que seu habitat vem sendo reduzido em função da 
urbanização e impactado por exploração mineral, poluição e aterros, a espécie foi classificada na categoria 
Em Perigo (EN) após avaliação das espécies de peixes brasileiros (MMA, 2014). Em relação a sua ecologia, 
não existem dados disponíveis”. 

A SMMA plotou os pontos em que foi encontrada a espécie Trichomycterus novalimensis, conforme 
informado, sobrepondo-os à hidrografia da sub-bacia do Córrego Cubango (Figura 3.23). Observa-se que o 
empreendimento (fases 1 e 2) ocasionará impactos diretos nas cabeceiras do Córrego Cubango (André 
Gomes), pelas Bacias de Sedimentação 1 e 2, pilha de estéril e acessos. Também haverá impactos nas 
cabeceiras dos seus afluentes, quais sejam o Córrego da Fazenda, pela Bacia de Sedimentação 4, Cava 
Norte, Acessos e Instalação de Tratamento de Minério em processo úmido; e do Córrego do Triângulo, pela 
Bacia de Sedimentação 3.  

Pela dinâmica hidrológica da sub-bacia e afirmação do empreendedor de que haverá geração de sedimentos 
na instalação, principalmente, das fases 1 e 2, bem como em sua operação, é fato que estes sedimentos 
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serão carreados para o habitat sensível desta espécie,ocasionando elevação da turbidez da água, bem como 
aumento de poluentes que não são retidos nas bacias de sedimentação. Embora estes impactos sejam mais 
expressivos na implantação das fases, entendemos ser equivocado afirmar que, dadas as condições 
controladas, a relevância dos impactos ambientais na operação do empreendimento será baixa. Continuará 
havendo depósito de sedimentos e poluentes, sobretudo sob condições ambientais que favoreçam a 
ocorrência de processos erosivos na área e pilha de estéril. Agrava o impacto a possibilidade de 
rebaixamento do lençol freático e redução da vazão destes córregos com a operação do empreendimento. 
Dado que a espécie cambeva sobrevive em águas claras, os impactos de aumento da turbidez poderiam ter 
forte influência na sobrevivência desta espécie de forma a tornar imprópria a vida aquática de forma 
irreversível.

À pg. 106, foi informado no Parecer Único da SUPPRI que “eventuais alterações da qualidade de água pelo 
projeto na bacia do Córrego André Gomes se encontrariam à jusante das principais áreas de ocorrência da 
espécie. Dessa forma, os estudos demonstram que o impacto do projeto sobre a área de vida de T. 
novalimensis e do Sítio BAZE seria de natureza pontual e não prejudicaria a sobrevivência da espécie”. 

Como pode se observar pelo mapa gerado (Figura 3.23), as intervenções da Fase 1 e 2 ocorrerão nas 
cabeceiras e à montante dos locais onde a espécie T. novalimensis foi encontrada. 

Figura 3.23. Localização do empreendimento sobreposto aos pontos de ocorrência da espécie T. novalimensis 
na sub bacia do Córrego Cubango ou Andre Gomes (Parecer SUPRI – Figura 36 – Pag. 109). 
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O conceito de “Alliança Zero extinção” evoca que, dentro do conjunto mais amplo de áreas-chave de 
biodiversidade, ou KBAs, existe um subconjunto de locais particularmente sensíveis: aqueles conhecidos 
por conter as últimas populações remanescentes de espécies criticamente ameaçadas ou ameaçadas de 
extinção. Esses locais, onde os formuladores de políticas e gestores devem tomar medidas imediatas para 
conservar a biodiversidade ameaçada e insubstituível, representam as prioridades mais urgentes em escala 
local. A identificação e conservação desses locais são os objetivos da Alliance for Zero Extinction (AZE; 
www.zeroextinction.org), uma parceria de organizações não governamentais internacionais, regionais, 
nacionais e locais de conservação.” 

De acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, publicado pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade em 2018, T. novalimensis habita riachos de altitudes, com águas 
claras e baixa profundidade. A extensão de ocorrência (EOO) foi estimada em 180 km2. O habitat da espécie 
está sendo bastante impactado pela mineração de ferro e poluição, aterros e perda de habitat decorrentes 
de urbanização. Assim, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN). Trichomycterus novalimensis é 
listada como espécie-alvo do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de 
Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São Francisco PAN São Francisco. As principais ações de 
conservação para Trichomycterus novalimensis são:- a identificação e proteção dos habitat preferenciais da 
espécie e a manutenção das características originais dos rios que habitam; - a não liberação de licenças 
para a realização de atividades de mineração na área a montante dos registros da espécie; e - a ampliação 
das áreas protegidas com a criação de UCs nas cabeceiras do rio das Velhas, no entorno de Belo Horizonte 
e Nova Lima (F. Vieira & R.E. Reis, obs. pess.). 

Pelo exposto, com estes impactos oriundos das cabeceiras, toda a microbacia será afetada, de forma que 
os impactos não serão, como afirmado nos estudos,  “pontuais, de pequena magnitude, controlados, de curto 
prazo, reversível, local”, resultando, apesar da inequívoca alta importância, em “baixa magnitude e média 
significância”.  

Por ser uma população reduzida, os impactos na temporalidade informada nos estudos (até 15 anos), seriam 
suficientes para colocar em risco a sobrevivência desta espécie, dado que a T. novalimensis, por habitar 
águas claras e rasas, seria extremamente afetada por águas com elevada turbidez resultante das 
movimentações de terra e implantação das estruturas do empreendimento, e possivelmente daquela oriunda 
de sua operação, em corpos hídricos ainda mais rasos pelo assoreamento e rebaixamento possível de 
lençol. É muito provável que, nestas condições, a sobrevivência, reprodução e perpetuação desta espécie. 
Ademais, dificilmente poderá se falar em reversibilidade dos impactos, pois sabe-se que a retirada de minério 
descaracteriza por completo a área, de forma que muitas espécies da flora e fauna, especialmente as 
endêmicas, não conseguem se restabelecer em nenhum outro lugar que não ali, e nem ali, num cenário 
futuro, dadas as alterações profundas. 

Os estudos informaram que as medidas protetivas à espécie T. novalimensis poderia resultar de uma 
amostragem inadequada, este argumento não poderia se sobrepor ao risco de extinção da espécie, de forma 
que  

Por fim, não se estudou o impacto decorrente de possíveis acidentes nas estruturas sobre a comunidade 
aquática, os quais fatalmente levariam à redução drástica ou extinção de toda população de T. novalimensis. 

Concluímos, portanto, que o Art. 11 da Lei 11.428/06, inciso I, alínea a, pode estar sendo 
descumprindo, uma vez que pode colocar em risco a sobrevivência da espécie Trichomycterus 
novalimensis, sugerindo que a autorização para supressão de Mata Atlântica não deveria ter sido 
concedida para este projeto. 
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3.2.3.5 Questionamentos e Embasamentos sobre a fragmentação do meio biótico e perda de 
conectividade 

Descreveremos após o exposto acima sobre impactos à fauna, os efeitos negativos oriundos da 
fragmentação e insulação, decorrentes da muito provável quebra da conectividade causada pela mineração, 
pelo efeito de borda que  embasam os questionamentos propostos. 

Segundo  VIANA e colaboradores(1990),  MURCIA (1995), a fragmentação florestal é um dos fenômenos 
mais marcantes e graves, provocando o isolamento de trechos de floresta de diferentes tamanhos em meio 
a áreas perturbadas, ficando a periferia do fragmento mais exposta à insolação e à modificação do regime 
dos ventos. Essas mudanças provocadas pelos limites artificiais da floresta são chamadas efeito de borda e 
têm enorme impacto sobre os organismos que vivem nesses ambientes fragmentados, ou seja, as áreas 
mais centrais, antes não afetadas pelas ações do vento e insolação,  passam a sofrer com essas ações 
antes inexistentes. As mudanças provocadas nas condições do local afetam o padrão de distribuição 
espacial das espécies.  

Segundo o estudo realizado por Alves Júnior e colaboradores (2006), o efeito de borda começa a diminuir a 
partir de 100 metros adentrados na mata, o que infere gravidade ao presente estudo haja visto o número de 
espécies sob risco de extinção citadas e aquelas que sequer foram estudadas. 

A estrutura e dinâmica de um fragmento florestal variam em função de  uma série de fatores como o grau de 
isolamento, o histórico de perturbação, a forma  de perturbação, o tamanho da área e o  tipo de vizinhança 
(WALDHOFF e VIANA, 1993).  Neste sentido, o grau de isolamento pode ser definido como a média da 
distância até os vizinhos / fragmentos florestais  mais próximos, em que a distância pode comprometer a 
dispersão de material genético (pólen,  sementes) e animais, consequentemente afetando a 
diversidade local (FORMAN e  GRODON, 1986).  

De acordo a Teoria de Biogeografia de  Ilhas, quanto maior o fragmento, maior será o número de espécies 
que ele irá abrigar, sendo assim, ao separamos esses fragmentos as espécies locais podem sofrer com a 
diminuição do seu número de espécimes. Sabe-se que espécies que possuem maior  tamanho corporal  
sofrem mais pressão do  que aquelas com menor tamanho, visto que o tamanho corporal está inversamente 
relacionado  à densidade populacional (FORMAN e GRODON, 1986). De acordo com sua natureza, a 
fragmentação pode  atuar como barreiras a dispersores e polinizadores, à propagação de sementes e 
espécies animais, podendo ainda atuar como fonte de poluentes e agentes  perturbadores (VIANA, 1990).   
A fragmentação florestal ocorrida devido ao acelerado processo de  desmatamento ocasiona a perda de 
diversidade biológica e sustentabilidade no ciclo  natural das florestas e consequentemente dos animais 
(BENEDETTI e ZANI FILHO, 1993). 

A extinção de espécies pode ser citada como a principal consequência da  fragmentação de habitats 
(DIAMOND, 1992) e  além disto, a  fragmentação pode gerar efeitos a longo prazo nas populações através 
de mudanças nos  processos ecológicos como polinização, predação, comportamento territorialista , hábitos  
alimentares,  alterações  microclimáticas, tais como  mudanças na  radiação solar, umidade e padrões de 
vento (RANTA et al.,1998). 

Com a fragmentação, algumas espécies podem ser imediatamente perdidas, seja pela  eliminação direta 
nos fragmentos remanescentes dos habitats, ou mesmo pela baixa densidade  populacional intrínseca de 
determinadas espécies. Aquelas que possuem características  territorialistas também são imediatamente 
afetadas, em razão da falta de espaço adequado  para sobrevivência de suas populações (BIERREGARD, 
1992). 
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Muitos organismos tais como predadores de topo de cadeia, que necessitam de grandes  áreas de 
abrangência, espécies endêmicas e migratórias, são afetadas diretamente pela  fragmentação. Processos 
ecológicos como dispersão de sementes e polinização, são muitas  vezes interrompidos em razão da 
dificuldade de migração de aves, mamíferos e insetos,  afetando as comunidades vegetais dependentes 
desses animais para sua manutenção  (CASTRO, 2004). 

Outro problema refere-se à possibilidade de invasão por espécies exóticas, além do  contato com espécies 
animais e vegetais domésticos. Este tipo de interação pode levar à ocorrência de doenças e pragas não 
comuns aos fragmentos de habitat remanescentes dificultando ainda a regeneração de espécies nativas 
(FORMAN, 1997). 

A borda pode ser entendida  como o trecho marginal da área florestada, que sofre influência do meio externo, 
e por isso  apresenta diferenças físicas e estruturais em relação ao seu entorno (WALDHOFF e VIANA, 
1993). O Efeito Borda é  definido como uma  alteração na composição e/ou na abundância relativa de 
espécies de plantas na parte marginal de um  fragmento. Mudanças no microclima e na estrutura física dos 
fragmentos, redução da  heterogeneidade ambiental e extinções locais são algumas consequências desse 
processo que  segue da direção da borda para o interior do fragmento (MURCIA, 1995).  

A radiação solar tende a aumentar significativamente nas bordas dos fragmentos. Este  aumento de 
luminosidade influencia diretamente alguns processos biológicos, tais como  germinação, sobrevivência e 
morte das árvores. A quantidade de água na floresta também é afetada em razão do aumento da temperatura 
do ar e do solo, com consequente aumento da  evaporação. Esta mudança microclimática afeta 
substancialmente a flora e a fauna do fragmento. O vento contribui tanto para o aumento da temperatura e 
diminuição da umidade  relativa da borda quanto para o interior, com danos à vegetação, como queda e 
quebra de  indivíduos.  

Pelo exposto acima, questiona-se: 

● Quais os impactos previstos na fauna no Município de Belo Horizonte decorrentes das atividades nas 
áreas susceptíveis ao efeito borda, considerando a existência de rica e diversa fauna nas áreas centrais  e 
considerando também a proposta de uma cava a 500 metros da área de interesse em preservação. 

● Quais os efeitos e propostas de mitigação de danos à fauna do Município de Belo Horizonte, 
considerando atividade de mineração 24 horas em local próximo a área de interesse em preservação o que 
poderia provocar, pelo efeito borda, migração de espécies por afugentamento para o interior de área 
florestada. 

● Quais os impactos da dispersão de fauna no local das atividades e das áreas próximas  para a fauna 
contígua de outros Parques no Município de Belo Horizonte em termos de interação entre as espécies, 
adensamento populacional, uso de recursos hídricos e consequentemente riscos decorrentes de 
interferência  na capacidade de suporte do meio para as espécies em questão. 

● Quais os estudos referentes à fragmentação de ambiente florestado e seus possíveis danos à fauna 
presente nos parques contíguos ao evento, considerando sobretudo a fauna presente nos parques 
administrados pelo Município de Belo Horizonte que compõem o conjunto da Serra do Curral. 
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3.2.3.6 Extinções locais e o Corredor Ecológico formado pelo Mosaico de Unidades de Conservação 
da Serra do Espinhaço e a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço 

A abundância de espécies de plantas, animais, formas de vida e suas funções ecossistêmicas, pode ser 
drasticamente reduzida pelo uso da terra (Pastagens, Mineração, Desmatamento) devido à perda de áreas 
de habitat original e a INSULARIZAÇÃO DA FLORESTA (OU SEJA, DESMATAMENTO E 
FRAGMENTAÇÃO) (Dirzo,2001).  Como já observado, a interrupção nos padrões de movimento e evasão 
da fauna oriundos desta “insularização” resultará em muitos impactos para os fragmentos e suas 
funcionalidades (Phillips 1997; Dirzo 2001; Dirzo et al 2014). 

Contudo, as espécies que ocorrem naturalmente em baixas densidades (carnívoros topo de cadeia da Serra 
do Curral como a Jaguatirica, Onça parda e Lobo Guará) e espécies que se especializam em habitats 
restritos (como outras espécies endêmicas deste local) serão mais suscetíveis a extinções locais ou 
regionais quando seus habitats são subdivididos (Phillips 1997). ISTO DEMONSTRA A SERIEDADE DOS 
IMPACTOS QUE O ISOLAMENTO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS E SEUS CONTÍGUOS PODEM 
SOFRER. 

É consensual entre grandes pesquisadores em Conservação da Natureza que os processos de extinção 
acontecem em nível local (Cowlishaw, Pettifor & Isaac 2002; Butchart et al 2010; Ceballos,García &Ehrlich 
2010; Barnowsky et al 2011; Dirzo et al 2014) . 

Nesse sentido, Ceballos,García & Ehrlich 2010 afirmam que: “As extinções populacionais locais são o 
prelúdio da extinção de espécies e um componente importante da Sexta Crise de Extinção da 
Biodiversidade”. 

O mesmo é  concluído por Dirzo et al, 2014 quando incluem a extinção local como um dos elementos chave 
da “Defaunação Antropocênica” :  

“Vivemos em meio a uma onda global de perda de biodiversidade impulsionada antropogenicamente: 
extirpação de espécies e populações e, criticamente, declínios na abundância de espécies locais”. 

Partindo da premissa de que a perda de áreas naturais leva à extinção de espécies, Gonçalves-Souza, 
Verburg & Dobrovolski, 2020 realizaram modelagem sobre a magnitude da extinção de vertebrados 
terrestres em todo o mundo em relação à destruição de seu habitat até 2040. Desta forma, identificaram 
padrões geográficos de extinção com perdas graves em ecoregiões e hotspots por todo o globo, estando a 
Serra do Curral localizada na área do mapa cujo gradiente se apresenta como o mais crítico. 
Conclusivamente, enfatizam sobre a necessidade de tomadas de decisão que visem esforços em 
conservação a fim de reduzir esta expressiva perda de biodiversidade ignorada por muitos setores. 

Para as referências em conservação da vida silvestre como Butchart et al 2010, Ceballos,García &Ehrlich 
2010 e Dirzo et al 2014, o cenário desta Sexta Extinção em Massa, se apresenta como  fator motivador de 
mudanças de paradigma no concernente à maneira pela qual lidamos com a fauna e flora. Sendo a mitigação 
da superexploração animal e a mudança no uso da terra consideradas ações imediatas (Dirzo et al 2014). 

 

3.2.3.7 Análise conclusiva sobre a Perda de Biodiversidade, Defaunação e Extinção Local  

Os estudos científicos citados deixam claro o fenômeno de que as alterações sobre a fauna levam ao 
empobrecimento da flora e consequentemente do solo, que em últimas instâncias leva a cenários de perda 
de recursos hídricos e desertificação mediante os múltiplos e críticos fatores de ameaça à Fauna e Flora 
desta localidade apresentados nos tópicos anteriores e neste. Fica evidente a magnitude dos sérios riscos 
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que os impactos diretos e indiretos causarão em todo o ecossistema do Parque das Mangabeiras e as 
demais UC’s  que compõem este importante corredor de biodiversidade, umas vez que para Butchart et al 
2010, é necessária alta biodiversidade para manter a “multifuncionalidade” dos ecossistemas. Cardinale et 
al 2012, também apontam para isto ao enfatizarem os impactos da perda de biodiversidade no bem estar 
humano juntamente à necessidade de conservação das relações ecológicas funcionais do ecossistemas 
mediadas por uma biodiversidade saudável (BEF- Biodiversity Ecossystem Functioning).  

Devido às altas taxas de endemismo e peculiaridade, pode-se afirmar que as múltiplas funções e serviços 
ecossistêmicos inestimáveis (atuação da fauna biodiversa, abastecimento de água, ecoturismo, plantas 
medicinais, produção de forragens nativas, e armazenamento de carbono subterrâneo proporcionado pelo 
ecossistema Campo Rupestre e além daqueles já citados oriundos das florestas estacionais) provenientes 
dos Campos Ferruginosos, Cerrado e Florestas Estacionais, estarão criticamente comprometidas  mediante 
à implantação da proposta do empreendimento (Eken et al., 2004; Giulietti et al, 2009; Carmo 2010; Butchart 
et al 2010; Ceballos,García & Ehrlich 2010; Cardinale et al 2012; Dirzo et al 2014; Fernandes et al 2020). 

Estando o Parque Municipal das Mangabeiras e as demais UCs (Parque da Serra do Curral, Parque Fort 
Lauderdale e Parque Estadual da Baleia) inseridos em vários contextos reconhecidos internacionalmente 
sobre sua Importância Biológica, compondo Zona Núcleo da RBSE é de extrema necessidade que se afaste 
ameaças à sua conservação. Eken et al 2009 enfatizam: “Vulnerabilidade, insubstituibilidade e a delimitação 
das áreas, devem ser estritamente incorporadas para identificar esses locais de extinção iminente de 
espécies. Esses locais não são os únicos lugares onde é necessária ação para conservar a biodiversidade, 
mas são os primeiros lugares onde os conservacionistas precisam agir para evitar extinções globais 
iminentes – a ponta do iceberg da crise de extinção global”. 

Esta rica biodiversidade ameaçada dos Parques juntamente à beleza cênica, possibilitam usos múltiplos 
como o ecoturismo (birdwatchig, observação de fauna e flora endêmicos), educação ambiental e o 
desenvolvimento científico  em um Patrimônio Natural de extrema importância em escala municipal, 
estadual, nacional e mundial, sendo também inexorável e inestimável o seu “valor Intrínseco” (Naess, 
1993), cuja proteção e garantia de perpetuidade deve ser salvaguardada para o deleite e 
conhecimento das gerações futuras.  

3.2.4 Unidade de Conservação (UC) 

Este capítulo visa alertar para a importância do reconhecimento dos Parques Municipais impactados pelo 
empreendimento como Unidades de Conservação do SNUC. 

3.2.4.1 Das normas 

3.2.4.1.1 Lei nº 9985/2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi criado pela Lei no 9.985, de 18 
de julho de 2000, tendo marcado o estabelecimento de critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação no Brasil.  

O inciso 4º do artigo 11 da Lei 9.985/2000 esclarece que quando criadas pelo Estado ou Município, as 
unidades de conservação serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 
Municipal. Embora essa menção seja realizada, a referida lei abrange, de uma maneira geral, 
majoritariamente áreas rurais, apresentando lacunas em sua redação no que diz respeito ao meio urbano.  
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Entretanto, nota-se que o conceito legal de Unidade de Conservação previsto no artigo 2, inciso 1º da Lei 
9.985/2000 é suficientemente amplo para permitir a inclusão de outras categorias de unidades existentes no 
país. Isso faz presumir que se optou por listar especialmente algumas categorias de unidades na Lei do 
SNUC, mas não se condenou as demais à ilegalidade, inclusive algumas federais e aquelas específicas dos 
estados, municípios e distrito federal:  

“Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: 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”. 

“Art. 6º, Parágrafo único: Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de 
conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, 
possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria 
prevista nesta Lei e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção”. 

3.2.4.1.2 Capítulo VI da Lei 9.985/2000 - Reserva da Biosfera  

O Parque Municipal das Mangabeiras, sob a gestão da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de 
Belo Horizonte/MG, e o Parque Estadual da Baleia, gerida pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas 
Gerais – IEF, compõem áreas núcleo da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE). 

A RBSE se apresenta como um corredor natural de biodiversidade ao mesmo tempo em que se verifica um 
alto grau de endemismo, principalmente em zonas de ecótono, abrigando porções significativas dos Campos 
Rupestres, os quais se destacam como alvos de conservação devido à sua riqueza de espécies ameaçadas 
e endêmicas, além de serviços ambientais essenciais. Como citado por Andrade et al., 2018, paralelamente 
a toda essa riqueza e singularidade ambiental, os geossistemas ferruginosos estão associados às principais 
jazidas de minério de ferro, estando entre as regiões mais ameaçadas do País. As Reservas da Biosfera 
encontram-se inseridas em capítulo próprio na Lei 9.985/2000, do SNUC (Capítulo VI), onde em seu artigo 
41 e inciso 1º, está estabelecido que: 

“Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa 
e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.(Regulamento)” 

“Art. 41, § 1o A Reserva da Biosfera (figuras 3.24 e 3.25) é constituída por: 

I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza; 

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em 
dano para as áreas-núcleo; e 
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III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos 
recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis”. 

 

Figura 3.24. Localização do Parque das Mangabeiras inserido na Reserva da Biosfera 
da Serra do Espinhaço e o destaque do Parque das Mangabeiras e Parque Estadual da 
Baleia como Áreas Núcleo formalmente institucionalizadas pela Reserva da Biosfera 
da Serra do Espinh 
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Os impactos da mineração proposta recaem sobre o Parque das Mangabeiras não apenas na fragmentação 
e barreira ao trânsito de animais, que tende a reduzir as populações de fauna e flora, como discutido no item 
3.2.3 - Fauna, mas também constitui em ameaça às nascentes desta área núcleo (e nas demais nascentes 
na vertente de Belo Horizonte) dadas as evidências de interseção com a linha piezométrica (nível d’água 
subterrânea) nas áreas de exploração. As cavas norte e oeste encontram-se situadas a 217m e 344m do 
Parque das Mangabeiras (Figura 3.33). Todas as intervenções hídricas (individualmente e em conjunto, bem 
como as movimentações de terra para configuração das cavas podem alterar a linha piezométrica, muito 
além da ADA, provocando uma alteração significativa nas surgências, nos deflúvios dos cursos 
d’água, podendo impactar inclusive o fluxo de base dos córregos, conforme apresentado no item 
3.3.1 – Segurança hídrica, comprometimento do manancial subterrâneo. Isto poderia colocar em risco 
a sobrevivência de indivíduos da vida aquática, dado que no Parque das Mangabeiras foi identificado o 
anfíbio Hylodes uai, espécie endêmica e restrita a um pequeno território, conforme Figura 3.26, habitante de 
florestas e áreas úmidas, e constante na lista de espécies ameaçadas de extinção da IUCN. Ademais, 
depende das águas a vegetação que se estabelece nas matas ciliares, as quais poderão sofrer com o déficit 
hídrico e reduzir os provimentos à fauna associada.  

  

Figura 3.25. Situação da localização e distribuição do empreendimento projeto Complexo 
Minerário Serra do Taquaril (CMST), da Mineração Tamisa, em relação à Reserva da Biosfera 
da Serra do Espinhaço, situando-se em sua integridade dentro da zona de amortecimento 
da RBSE e em vizinhança imediata da sua zona-núcleo (em verde), com distâncias de 
aproximadamente 500m para a área da cava oeste (em vermelho) e pilha de estéril (rosa). 
Fonte: FPMZB. 
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3.2.4.1.3 Portaria MMA nº 473/2018 – Mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Espinhaço 

Para cumprir de forma plena o seu papel, é imprescindível que as Unidades de conservação estejam 
integradas ao seu entorno, e, neste sentido, destacam-se os Mosaicos de áreas protegidas. O mosaico é 
uma ferramenta de gestão integrada reconhecida pela Lei 9985/2000 que pode aperfeiçoar a capacidade 
de efetivação das metas propostas para a conservação da região: 

“Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, 
justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a 
gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos 
objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional”. 

Neste sentido, a Portaria MMA 473/2018 reconhece o mosaico de Unidades de Conservação Federal da 
Serra do Espinhaço, Quadrilátero Ferrífero, como uma rede de unidades de conservação agregadora 
pertencente à Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE). O conjunto dos três parques 
municipais de Belo Horizonte, constituídos pelo Parque das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral e 
Parque Fort Lauderdale, todos situados em justaposição ao projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril, 
estão abrangidos pelo Mosaico da Serra do Espinhaço - Quadrilátero Ferrífero, como mosaico de unidades 
de conservação que estão sob a gestão da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo 
Horizonte/MG. Também integra o referido mosaico, nas imediações do projeto da mineradora, o Parque 
Estadual da Baleia, gerida pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais – IEF.  

Figura 3.26. Distribuição geográfica de Hylodes uai. Fonte: IUCN. 
https://www.iucnredlist.org/species/57102/11578594. 
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3.2.4.1.4 Resolução CONAMA nº 428, de 17 de Dezembro de 2010 

A Resolução CONAMA nº 428, de 17 de Dezembro de 2010 versa sobre a regulamentação dos 
procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, que 
afetem as Unidades de Conservação especificamente ou suas zonas de amortecimento.  

A Resolução estabelece em seu artigo 1: “O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua zona de amortecimento (ZA), 
assim considerado 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”. 

3.2.4.1.5 DECRETO Nº 17.986, DE 6 DE JUNHO DE 2022 

Em 06 de junho de 2022 foi instituído e reconhecido, pelo prefeito de Belo Horizonte,  o Corredor Ecológico 
Espinhaço-Serra do Curral – CEESC –, constituído pela área localizada entre a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN – Minas Tênis Clube, no Bairro Taquaril, e a Mineração Lagoa Seca, no Bairro 
Belvedere, no Município, conforme Figuras 3.27 e 3.28 , o CEESC é constituído por Zona de Proteção, que 
correspondem às áreas de uso restrito, que abrangem as unidades de conservação, públicas e privadas, de 
proteção integral e uso sustentável, os Parques Municipais das Mangabeiras, Fort Lauderlale e Serra do 
Curral, Parque Estadual da Baleia e fragmentos de vegetação nativa bem preservados. Além disso, o 
Corredor Ecológico Espinhaço-Serra do Curral abrange áreas degradadas com potencial de recuperação 
natural ou induzidas a serem incorporadas na paisagem natural, bem como áreas de uso antrópico 
consolidado presentes no território na data de publicação deste decreto. O CEESC  tem área de 1.185,22 
ha e seus objetivos são: 

I - promover a conectividade estrutural e funcional entre as unidades de conservação e parques e fragmentos 
de vegetação natural da Serra do Curral, entre o Taquaril e o Belvedere; 

II – permitir a conectividade entre a região do Parque Estadual da Serra do Rola Moça até a região da Serra 
da Piedade, formando um corredor ecológico ampliado, abrigando ambientes florestais, campestres e 
savânicos, ricos em biodiversidade; 

III – assegurar a conservação da cobertura vegetal na Serra do Curral, marcada pela alta diversidade 
biológica, distribuída entre áreas de mata atlântica e cerrado, incluindo campos rupestres, com espécies 
endêmicas e em risco de extinção, contribuindo para a manutenção do microclima regional e outros serviços 
ecossistêmicos; 

IV – proteger a diversidade faunística na Serra do Curral, associada à grande variação altitudinal, à 
diversidade de fitofisionomias, com áreas de campos de altitude, campos rupestres e florestas; 

V – proteger o ecótono, caracterizado pela transição ambiental entre biomas do Cerrado e da Mata Atlântica; 

VI – preservar as formações geológicas e fisiográficas da serra, estritamente delimitadas, detentoras de valor 
excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural; 

VII – proteger os mananciais hídricos da Serra do Curral, incluindo-se as áreas de preservação permanente, 
úmidas e de topos de morro, visando à 

conservação dos seus ecossistemas aquáticos, a perenidade e a qualidade do recurso hídrico para o 
abastecimento humano; 
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VIII – atuar como barreira natural, pela paisagem alongada da serra no sentido nordeste-sudoeste, 
protegendo contra os ventos frios do sul e quentes do norte e reservando áreas de recarga hídrica para 
prover o abastecimento de água da população urbana; 

IX – preservar a paisagem natural e sociocultural da serra; 

X – evidenciar a diversidade cultural e a diversidade natural representada pela serra e que estas constituem 
o locus, por excelência, revelando a estreita relação de dependência entre os ecossistemas e o bem-estar 
humano; 

XI – evidenciar a importância da serra no desenvolvimento da arquitetura, das artes monumentais, de 
planejamento urbano ou de paisagismo do Município; 

XII – contribuir para o fortalecimento dos tombamentos patrimoniais federal, estadual e municipal que 
contemplam o conjunto paisagístico-cultural da Serra do Curral; 

XIII – monitorar e regular o uso e a ocupação do solo, restringindo a construção de edificações que causem 
impacto e direcionando tratamentos que reduzam impactos anteriores ao conjunto histórico-paisagístico 
ambiental da Serra do Curral na porção entre o Taquaril e o Belvedere; 

XIV – estabelecer um território-modelo de gestão integrada e sustentável da paisagem por meio da 
conservação, do uso racional e da recuperação e manejo dos ecossistemas da Serra do Curral, porção entre 
o Taquaril e o Belvedere; 

XV – promover a implantação de área de proteção dentro do Sistema Municipal de Áreas Protegidas  

Figura 3.27. : Localização do Corredor Ecológico Espinhaço-Serra do Curral 
(CEESC). 
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3.2.4.2 Discussão 

O Parque das Mangabeiras não foi consultado quanto à anuência para a instalação e operação do 
empreendimento CMST. De acordo com o informado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Parecer 
Único da SUPPRI, o motivo foi o não enquadramento deste parque no SNUC – Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, constituindo apenas uma Área de Preservação Especial (APE) (EIA, pg. 162), 
de forma a não haver previsão legal de se considerar as áreas verdes metropolitanas como unidades de 
conservação (Parecer Único da SUPPRI – pg. 113). 

Embora o Parque das Mangabeiras ainda não seja detentor desta denominação, possui características 
ambientais, ecológicas, que possibilitam seu enquadramento e tornam de especial interesse à conservação, 
por atender aos objetivos do SNUC, conforme supracitada Lei, Art. 4º: 

“Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e 
nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

Figura 3.28. Parques Municipais Unidades de Conservação integrantes do Corredor Ecológico da 
Serra do Curral. 
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III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 
desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento 
ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a 
natureza e o turismo ecológico;” 

Neste sentido, a gestão do Parque Municipal das Mangabeiras tem realizado ações para sua inclusão oficial 
no SNUC, como a publicação de seu Plano de Manejo, em 2020, e realização, em curso, de outras medidas 
burocráticas necessárias. Foi por atender esta grande maioria dos objetivos e de ter grande relevância 
ambiental na proteção e preservação à Serra do Curral que a Portaria MMA nº 473/2018 o considerou como 
Unidade de Conservação de Proteção da Natureza para compor o mosaico, juntamente com os Parques 
Municipais da Serra do Curral e Fort Lauderdale. 

Assim, pela sua importância ecológica reconhecida, pelo  Decreto nº 17.896/22 e Portaria MMA 473/2018, 
denominando-a  Unidade de Conservação; pela magnitude dos impactos ambientais na área e pela grande 
proximidade com as cavas e demais estruturas do empreendimento, entendemos ser necessária a 
solicitação da autorização  ao órgão responsável pela administração das Unidades de Conservação 
no curso do licenciamento em tela, conforme previsto na Resolução CONAMA 428/2010. 

Na possibilidade de considerar tais parques como UCs, e como forma de descartar a possibilidade de 
anuência do Parque das Mangabeiras, o EIA, à pg. 186, desmereceu os profundos impactos ambientais 
decorrentes do empreendimento requerido:  

“Partindo-se de uma análise mais geral, poder-se-ia considerar que a autorização do criador ou do gestor 
das UCs listadas acima seria obrigatória e deveria ser emitida antes da concessão da primeira licença 
ambiental cabível. Esta seria uma conclusão emanada estritamente da Resolução CONAMA Nº 428/2010. 
No entanto, cabe a avaliação se um dado município pode exceder sua competência administrativa 
além do seu limite territorial, criando por exemplo regras, ou restrições de qualquer tipo ao território 
de uma municipalidade vizinha. O Projeto CMST se localiza exclusivamente no município de Nova Lima, 
próximo do limite do município de Belo Horizonte, mas não no território deste último. Assumir que o 
licenciamento ambiental do Projeto CMST dependeria de autorização do gestor daquelas unidades 
localizadas no município de Belo Horizonte e criadas pela municipalidade (Parque Fort Lauderdale, Parque 
Municipal Paredão da Serra do Curral e Parque Mangabeiras), seria assumir que o município pode exceder 
sua competência administrativa além do seu limite territorial. Ademais, a distância de 3 km estabelecida 
na Resolução CONAMA 473/2015 tem caráter provisório, até que se estabeleça a zona de amortecimento 
da UC. A zona de amortecimento de uma UC municipal, quando vier a ser definida, não poderá adentrar ao 
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município vizinho por limitação legal. Portanto, a partir deste entendimento, no caso das UC criadas pelos 
municípios, a distância de 3 km não pode se estender a municípios vizinhos”. 

Cabe dizer que os impactos ambientais não respeitam fronteiras administrativas deste ou daquele 
município, e que precisam ser, em um processo de licenciamento ambiental, analisados minuciosamente 
em todas as esferas e meios sobre os quais recaiam direta e indiretamente. Assim, no presente caso, diante 
da evidência de impactos negativos em locais fora dos limites da ADA ou do município de Nova Lima, estes 
impactos deveriam ser considerados pelas instituições responsáveis pelas áreas que sofrerão as suas 
consequências, com manifestação obrigatória quanto à sua anuência. 

Ressalta-se que o  Parque das Mangabeiras tem sua divisa sul e sudoeste localizadas nas vizinhanças 
imediatas da cava oeste e pilha de estéril do empreendimento Complexo Minerário Serra do Taquaril 
(CMST), da Mineração Tamisa, com distâncias aproximadas de 500m, e será direta e negativamente 
impactado pelo empreendimento proposto.  

Trata-se de uma UC com área total de 254 ha, que apresenta uma rica flora - com cerca de 350 espécies 
identificadas para o local - e fauna diversificada – com cerca de 392 espécies da fauna identificadas até o 
presente, sendo ao menos uma endêmica - estando localizada em uma área circundada pela antropização, 
onde torna-se fundamental a permanência do corredor natural mediado exatamente, pela área onde 
se pretende implantar o empreendimento da Mineração Tamisa. Um dos pontos destacados no Plano 
de Manejo do Parque das Mangabeiras, consistiu na importância da formação dos corredores ecológicos 
para o referido parque, no intuito de se promover comunicação deste com outras áreas protegidas e com 
remanescentes de ecossistemas naturais, objetivando-se a proteção de sua diversidade biológica.  

Informou-se no EIA que o Projeto CMST (cavas Norte e Oeste) “ampliará as perdas e habitat rupestre 
ferruginoso no entorno do Parque, e que poderá implicar em ruptura de habitats rupestres 
(fragmentação), mas que não se espera que o projeto inviabilize a conectividade funcional entre os 
fragmentos adjacentes”. 

Ressalta-se que o Parque das Mangabeiras já se encontra circundado por dois empreendimentos minerários 
(Mina de Águas Claras e Mina da Empabra – Empresa de Mineração Pau-Branco) caracterizando 
tipicamente um acúmulo de impactos, que teriam que ter sido analisados diante da intenção de 
implantação de um novo empreendimento minerário em suas imediações. Notoriamente a 
implantação do empreendimento CMST constituirá barreira para movimentação de fauna, 
diferentemente do que foi declarado no EIA e no parecer da SUPPRI, podendo inviabilizar sua 
comunicação com outras áreas naturais, como discutido no item observado na figura 3.21 do item 3.2.3.3 
– impactos diretos à fauna do entorno. 

A conectividade ecológica, exercida usualmente através da criação de corredores ecológicos, nada mais é 
do que a interligação entre habitats que permite o fluxo e o movimento de animais, plantas e genes entre 
áreas e populações. É um conceito crítico e fundamental em ecologia, uma vez que as conexões entre 
habitats são fundamentais para a sobrevivência, dispersão e persistência de indivíduos, populações e 
comunidades. Espécies com maiores exigências em relação ao tamanho da sua área de vida, por exemplo, 
podem sofrer extinções locais e regionais. 

Fatalmente a implantação do empreendimento irá promover o isolamento do parque aos principais 
remanescentes naturais (florestais e campestres) do seu entorno, que poderá trazer consequências 
gravíssimas e irreversíveis para a sua manutenção, ao reduzir e inviabilizar o fluxo de animais, 
plantas e genes entre o parque e seu entorno, como será discutido adiante, em tópico específico. É bem 
estudado e reconhecido que somente a manutenção dos parques, sejam eles urbanos ou rurais, é 
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insuficiente para o salvaguardo de espécies, uma vez que há a necessidade de se adotar estratégias de 
incremento da conectividade da paisagem. Sabidamente, a implantação e operação do CMST trará 
impactos negativos e irreversíveis ao Parque das Mangabeiras e Parque Estadual da Baleia. 

O projeto do Complexo Minerário Taquaril está situado na Zona de Amortecimento da Reserva da 
Biosfera, em que categoricamente se exige que as atividades ali instaladas não poderão gerar danos 
às suas áreas núcleo. Como já foi argumentado acima e demonstrado por meio de imagens, o 
empreendimento irá causar ilhamento dos parques, perda de conectividade e danos irreversíveis e 
de grande magnitude ao Parque Municipal das Mangabeiras e Parque Estadual da Baleia, áreas 
núcleo da RBSE. Mais adiante, outros impactos serão considerados, que reforçam que o empreendimento 
previsto será danoso a estas importantes áreas e, portanto, inadequado, de forma que NÃO PODERIA 
TER SIDO ADMITIDO.  

Ademais, existe o NÃO dos Conselhos Consultivos das duas UC: Parque Estadual da Serra do Rola Moça 
e Parque Estadual Floresta da Baleia (em documento do Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas, fl. 12) 

3.2.4.3 Considerações Finais 

Diante do exposto, observa-se que a autorização fornecida ao licenciamento do projeto Complexo 
Minerário Serra do Taquaril (CMST), da Mineração Tamisa, fere o inciso 1º do artigo 41 da Lei 
9.985/2000, o inciso II do Art. 41 da mesma Lei, dado o dano para áreas-núcleo, bem como o Art. 1º 
da Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010. Nas áreas onde se pretende implantar o 
empreendimento somente são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo, 
o que não é o caso, já que o empreendimento se encontra em vizinhança imediata à zona núcleo, 
trazendo sérias ameaças à manutenção dos ambientes e da fauna e flora desse locais - ao inviabilizar 
o fluxo de animais, plantas e genes entre áreas - e da biodiversidade como um todo. 
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3.3 Segurança Hídrica 

A mineração é uma atividade econômica que impacta muito os recursos hídricos no que se refere à poluição 
das águas, à redução de recarga dos aquíferos e à degradação de áreas sob exploração mineral 
demandando intervenções em cursos d’água e nascentes. Ademais, a atividade minerária implica em 
elevado consumo de água no processo produtivo, normalmente atendido pela captação nos mananciais 
subterrâneos competindo, portanto, com outros usos. No caso específico deste empreendimento na Serra 
do Curral serão apontadas as vulnerabilidades da proposta quanto ao comprometimento do manancial 
subterrâneo; ao comprometimento das águas superficiais e ao risco à integridade da adutora Rio das 
Velhas que compõe o sistema integrado de água, responsável pelo abastecimento de água potável de Belo 
Horizonte e dos demais 15 dos 34 municípios da RMBH, quais sejam: Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé, 
Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Nova Lima, Raposos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, 
Santa Luzia, São Joaquim de Bicas e Sarzedo.  Nesta perspectiva a análise técnica subsequente tem como 
condição de contorno não somente a proposta minerária em si, mas a contextualização desta em municípios 
adensados, já pressionados pelas ocupações antecedentes. Neste sentido, demanda-se muita cautela 
quando se propõe avançar em áreas que deveriam ser protegidas da ameaça de insegurança hídrica em 
função dos riscos já inerentes ao potencial de desastre de outras barragens em Minas Gerais, mais 
precisamente nas bacias das Estações de Tratamento de Água que atendem o Sistema Integrado RMBH, 
bem como ao reconhecido cenário de emergências climáticas em curso.   

Desse modo, argumenta-se que a viabilidade técnica e ambiental desse empreendimento deve ser 
condicionada à segurança hídrica das populações em questão, uma vez que esta proposta se localiza 
em área limítrofe ao município mais populoso de Minas Gerais, Belo Horizonte, impactado diretamente pela 
atividade (2.530.701 hab.- população estimada em 2021) e que a proposta apresenta riscos específicos 
quanto a infraestrutura existente de abastecimento de água da população atendida pelo sistema integrado 
da RMBH da COPASA (população estimada em 2021 da ordem de 4.904.806 habitantes nos 16 municípios 
atendidos pelo Sistema Integrado de abastecimento de água tratada).  

Há de se pontuar que os impactos diretos da implantação e operação do empreendimento em suas duas 
fases atingem Belo Horizonte no que se refere aos recursos hídricos, mas este município não está 
enquadrado na proposição da Área de Estudos Regional do Meio Físico – AER - (Figura 9.2.1 - pag. 175 do 
EIA) e da Área do Estudo Local do Meio Físico – AEL - (Figura 9.3.1 – pag. 179 do EIA) delimitadas no EIA, 
conforme discussão dos impactos que se dará a seguir.  

O sistema de abastecimento de água de Belo Horizonte, fortemente baseado no Sistema Rio das Velhas, 
pode ser impactado negativamente, dado os riscos à integridade da adutora que secciona a ADA, gerando 
iminente risco de desabastecimento de água potável proporcionado pela operação do empreendimento.  

Isto posto, deveriam ser considerados como AID todos os municípios atendidos pelo sistema, nas 
quais há uma reversão de bacia por meio de unidades elevatórias para possibilitar tal configuração. 
Entende-se que a exclusão de Belo Horizonte como área de impacto direto imputa fragilidades nas 
avaliações dos impactos para atestar a viabilidade do empreendimento, tanto no que se refere ao 
abastecimento de água potável, quanto a possíveis intervenções que afetam as nascentes localizadas 
na vertente de Belo Horizonte da Serra do Curral.  

No Parecer Único da SUPPRI (SLA 218/2020 – pág. 1 de 234) são informadas quatro outorgas já 
concedidas, apresentadas na Tabela 3.6.1. Tratam-se de outorgas que não abrangem todas as intervenções 
em corpos d’água previstas nas fases 1 e 2. Durante a análise desse tópico não estavam disponíveis os 
pareceres vinculados aos processos de outorga. Tendo em vista, que o inteiro teor do processo foi 
encaminhado no dia 07/06, não foi possível analisar documentações complementares no âmbito deste 
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Parecer. Sendo assim, não é possível avaliar em detalhes todas as características das intervenções 
propostas outorgadas e análises realizadas. Não restou claro, inclusive, qual a localização do poço com 
outorga concedida (1370.01.0062564/2021-06). No entanto, as discussões a seguir tratam-se de questões 
macro, estruturais, metodológicas e que, entende-se, deveriam compor premissas condicionantes para 
análise das intervenções nos recursos hídricos e por conseguinte para concessão de outorgas, que não 
estão prejudicadas pela ausência das análises dos documentos complementares. No entanto, cabe reiterar 
que poderão ser realizadas novas análises posteriormente da documentação recentemente encaminhada, 
podendo evidenciar novas questões.  

Tabela 3.6.1 – Outorgas concedidas previamente à concessão da licença  

Outorga concedida pelo IGAM Identificação do 
Processo 

Posicionamento  

Canalização de curso d’água. Dreno de fundo 

pilha PDE -1 
1370.01.0021542/2019-
60 

Parecer pelo 
Deferimento 

Barramento sem captação. BS-2 1679/2020 Parecer pelo 
Deferimento 

Barramento sem captação. BS-1 1678/2020 Parecer pelo 
Deferimento 

Captação em poço subterrâneo 1370.01.0062564/2021-
06 

Parecer pelo 
Deferimento 

Este Parecer pontua que na fase de LP, cujo objetivo maior é avaliar a viabilidade do empreendimento, 
considerando a tipologia, o porte e a localização da proposta, torna-se fundamental que todas as 
intervenções hídricas sejam previamente avaliadas em profundidade e considerados os impactos 
cumulativos e sinérgicos, considerando o conjunto das intervenções, com análises específicas de cada uma 
delas quanto a disponibilidade hídrica, reconhecendo-se os usos prioritários, a qualidade da água, e 
considerado como relevante a manutenção da biota associada, visto que a ADA é limítrofe à áreas 
preservadas de parques e está inserida em hotspot de bioversidade, abrigando espécies da flora e fauna 
endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. 

A outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos, sendo 
prevista a suspensão, parcial ou total, em casos extremos de escassez, de não cumprimento pelo outorgado 
dos termos de outorga, por necessidade premente de se atenderem aos usos prioritários e de interesse 
coletivo, dentre em outras hipóteses previstas na legislação vigente.   

“A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo 
ou por prazo determinado, nas circunstâncias previstas no Art. 15 da Lei no 9.433/1997, e que foram 
mantidas no Art. 20 da Lei Estadual no 13.199/1999, quais sejam: (...) IV - necessidade de prevenir ou 
reverter grave degradação ambiental; V - necessidade de atender a usos prioritários de interesse 
coletivo para os quais não se disponha de fontes alternativas; (...). O inciso VII, do artigo 24, da 
Resolução CNRH no 16/2001 acrescenta ainda a possibilidade da suspensão da outorga motivada 
pelo indeferimento ou cassação da licença ambiental.” (IGAM, 2010).  [grifo nosso] 
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É recomendável, a partir das análises realizadas nesse parecer, que as outorgas concedidas para a 
atividade econômica ora licenciada sejam suspensas até que se avalie o conjunto de todas as 
intervenções hídricas previstas neste empreendimento e aquelas que devem ser ainda estudadas como 
impacto das intervenções na ADA nas áreas de influência do empreendimento (presumível impacto 
identificado em Belo Horizonte), conforme sugeridas na discussão deste parecer. Considera-se que caso se 
entenda pelo conjunto de análise de todos os meios impactados que não exista viabilidade socioambiental 
para o CMST, que sejam suspensas definitivamente as outorgas concedidas, conforme preconizado na 
legislação. 

No âmbito da Política de Recursos Hídricos, há de se destacar a Moção do Comitê de Bacia Hidrográfica 
do São Francisco (CBHSF) Nº 31, de 20 de maio de 2022 (Anexo III), pela preservação da Serra do Curral. 
No documento o CBHSF alerta que, “No Termo de Ajustamento e Conduta assinado com a justiça referente 
ao rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho, quando Belo Horizonte correu sérios 
riscos de desabastecimento, uma das propostas foi a     construção do plano de segurança hídrica para Belo 
Horizonte, e a Serra do Curral foi escolhida como uma área de reserva estratégica, já tendo sido perfurado 
alguns poços”.  

3.3.1 Comprometimento do manancial subterrâneo  

Na Serra do Curral, borda noroeste do quadrilátero ferrífero, ao lado dos recursos minerais sobressaem os 
recursos hídricos decorrente de sua formação geológica. Com relação especificamente aos recursos hídricos 
subterrâneos, tem-se como principal aquífero a unidade geológica hospedeira dos corpos de minério de 
ferro, denominada Formação Cauê.  Verifica-se a ocorrência contínua da Formação Cauê no Sinclinal 
Moeda e no Homoclinal Serra do Curral, fazendo-se presente em todos os pontos culminantes da região. De 
modo geral, às ocorrências de minério associam-se a importantes surgências de água subterrânea, como 
pode ser observado nas adjacências das minas (ou jazidas) do Córrego do Feijão,  Jangada, Águas Claras, 
Pau-Branco e Capão Xavier (Mourão, 2007). 

A Figura 3.29 exibe as Tipologias Aquíferas na área de Estudo Regional do Meio Físico e demonstra que a 
maior parte das intervenções na ADA encontram-se na Zona Aquífera – constituída por aquíferos em 
formação ferrífera (Aquíferos fraturados e granulares, descontínuos, livres a confinados em 
metassedimentos, constituídos predominantemente de formações ferríferas bandadas), seguida de porções 
sobre Aquíferos Lateríticos (aquíferos granulares descontínuos, livres em canga); Aquíferos em Xistos 
(aquíferos fraturados, descontínuos, livres a semiconfinados em gnaisses, granitos, migmatiotitose 
granitóides, com importante função de recarga e de abastecimento por poços), dentre outros conforme 
apresentado no Mapa.     
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Figura 3.29.  Tipologias Aquíferas na área de Estudo Regional do Meio Físico (Fonte: EIA – Figura 10.1.169 – 
Pag. 371). 

 

A Figura 3.30 (Rodrigues, 2022) consiste nas tipologias aquíferas na área do empreendimento e entorno 
(aquífero baseado em dados SIG de Geologia: CODEMIG 2005) em uma escala mais favorável para análise. 
Encontra-se identificada a localização do empreendimento em zona aquífera, especialmente a Cauê.  
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Figura 3.30. Tipologias Aquíferas na do Empreendimento e entorno (Rodrigues, 2022). 

 

No EIA foram identificadas 54 nascentes localizadas na área investigada (AEL) e foi prevista intervenção  
em duas unidades - N02 e N03, localizadas sob a Pilha de Estéril PDE1. Os estudos apresentados pelo 
empreendedor e o Parecer Ùnico da SUPPRI não identifica impacto as outras nascentes, bem como a 
existência de interseção com o nível d’água subterrâneo na abertura das cavas de mineração e por 

conseguinte não menciona rebaixamento do nível d'água nas áreas sob exploração mineral.    

A Figura 3.16, apresentada no item APP (mapa hipsométrico e mapa de unidades hidrogeológicas no 
quadrilátero ferrífero), demonstra que nas altimetrias mais elevadas e topos de morro coincidem com a 
projeção dos aquíferos com elevada capacidade hídrica e recursos minerais (em destaque a formação 
Cauê). As Figuras 3.31 e 3.32 (Rodrigues, 2022) apresentam em planta e perfil topo-geológico 
nascentes ameaçadas pelo processo de extração mineral proposto identificadas na vertente Alto 
Velhas e na vertente BH. A característica dos aquíferos na área, a posição altimétrica das nascentes 
conhecidas na área dos parques, as nascentes lançadas com base na hidrografia evidenciam probabilidade 
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de ocorrência de níveis elevados da linha piezométrica na ADA do empreendimento, corroborando a tese de 
provável interseção das cavas com os níveis d’água subterrânea.  

Figura 3.31. - Mapa de tipologia hidrogeológica com indicação de eixos de de perfis topo-
geológico. Fonte: Rodrigues (2022). 

Figura 3.32. Mapa de tipologia hidrogeológica com indicação de potencial de 
ameaça de nascentes na serra do curral. Fonte: Rodrigues (2022). 
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Entende-se que as evidências de interseção com a linha piezométrica (nível d’água subterrânea) nas 
áreas de exploração encontram-se consubstanciadas, bem como as ameaças às nascentes na 
vertente de Belo Horizonte. As cavas norte e oeste encontram-se situadas a 217m e 344m do Parque 
das Mangabeiras (Figura 3.33). Todas as intervenções hídricas (individualmente e em conjunto, bem 
como as movimentações de terra para configuração das cavas podem alterar a linha piezométrica, 
muito além da ADA, provocando uma alteração significativa nas surgências, nos deflúvios dos 
cursos d’água, podendo impactar inclusive o fluxo de base dos córregos. Nesta situação, os 
impactos ao manancial subterrâneo e às nascentes são de maior significância e abrangência dos que 
os apresentados no EIA. Questiona-se as bases, fundamentos e métodos dos estudos realizados que 
resultaram em uma subavaliação de todas as intervenções e impactos no meio hídrico. Belo 
Horizonte sendo receptor de impactos desta magnitude em meio frágil e vulnerável deveria estar nas 
áreas de estudo local e regional com estudos adequados e aprofundados, para inferir os impactos 
no meio hídrico ao longo do tempo e ser considerado na análise de viabilidade do empreendimento. 

 

O impacto relativo à alteração das taxas de recarga dos aquíferos para as fases 1 e 2 foi qualificado como 
negativo e de baixa significância, tendo sido propostas algumas medidas mitigadoras, como por exemplo 
promover a redução do escoamento superficial em algumas unidades e monitoramento hidrogeológico 
quantitativo. Este parecer entende que as propostas são irrelevantes para mitigar esses impactos que são 
de maior significância e abrangência. Demanda-se estudos integrados para avaliar o balanço hídrico na área 
com a proposta do empreendimento nas áreas de abrangência que considere Belo Horizonte. 

Figura 3.33. Distância das Cavas Norte e Oeste do Parque das 
Mangabeiras . 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  E6A3A622CB6DE88BC651ED16CC01655175004223 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

2P
H

7J
C

S
S

X
H

5B
D

U
. A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l c
on

fo
rm

e 
as

 d
is

po
si

çõ
es

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

 F
ed

er
al

, L
ei

 F
ed

er
al

 d
e 

A
rq

ui
vo

s 
8.

15
9/

91
 e

 D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

.
A

ss
in

an
te

(s
):

 D
A

N
Y

 S
IL

V
IO

 S
O

U
Z

A
 L

E
IT

E
 A

M
A

R
A

L,
 e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045184 - Pág. 70Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173306800009539136953
Número do documento: 22070600173306800009539136953

 
 
 
 
 
 
 

 

70 
 
 

 

DATA 
13/06/2022 

SMMA 

PARECER TÉCNICO 

Nº 1041/22  DLAM/DGEA 

Está  outorgada a intervenção relativa à - Canalização de curso d’água - Dreno de fundo pilha PDE -1 
(1370.01.0021542/2019-60) para conformação da pilha de esteril - PDE1, que prevê o aterramento e 
drenagem das nascentes N02 e N03. Este impacto é qualificado como de baixa significância e abrangência 
nos EIA. No entanto, este parecer argumenta que impactos locais nos corpos hídricos nesta área, tendo em 
vista o entorno com parques e remanescentes de áreas preservadas consiste em repercussão negativa 
também para o meio biótico em efeito cascata, considerando a composição da zona ripária nas quais a água, 
a flora e a fauna estabelecem integração sistêmica. Ou seja, impactos sobre as nascentes, além de alterar 
deflúvios nos corpos d’água superficiais, alteram flora e fauna associada. Neste sentido, reitera-se a 
necessidade de suspensão desta outorga até que seja reavaliada a viabilidade do empreendimento 
em sua completude (fases 1 e 2). I 

Apesar do caráter de licença prévia, não foram de fato considerados os danos, os serviços 
ambientais prestados pelos recursos naturais impactados por um estudo consistente de viabilidade 
do empreendimento considerando o pilar ambiental, sanitário e climático. 

Com relação ao consumo de água do manancial subterrâneo, o Parecer SEMAD afirma que o consumo de 
água da Fase 1, estimado em 36 m3/h, será suprido por poço artesiano da COWAN. Para implantação da 
obra de terraplenagem na fase 2 está previsto suprimento complementar, por meio de caminhão pipa, para 
atender a demanda de 15 m3/h.  

A fase 2 é a fase úmida, a qual demanda elevado consumo de água no processo. Para esta etapa estão 
previstas a inclusão de 04 poços artesianos com profundidade da ordem de 300 metros para atender a 
demanda de 250 m3/h.  

Identificação UTM SIRGAS 2000 Altitude (m) 

 E N  

Poço 1 619.625 7.796.120 833 

Poço 2 617.780 7.794.225 1.020 

Poço 3 617.315 7.794.130 1.100 

Poço 4 616.760 7.794.480 1.085 

Esses poços ainda não têm outorga, pelo que se infere da descrição de outorgas concedidas e a pesquisa 
realizada no site. Um empreendimento que demanda água nas proporções deste para operação, tem nos 
recursos hídricos fundamento de viabilidade econômica, social e ambiental. Portanto, faz-se necessária para 
fase de Licença Prévia ter a certeza da disponibilidade hídrica pactuada com os diversos usuários que podem 
demandar na bacia. Questiona-se a concessão de Licença de Implantação para Fase 1 sem a análise 
das outorgas necessárias para fase 2, visto que o empreendimento foi apresentado como etapas 
estabelecidas na fase 1 e 2 consecutivas e interdependentes na concepção deste Parecer.   

O Parecer da SEMAD aponta que, 

 “há ainda na propriedade Ana da Cruz, poços de abastecimento de responsabilidade da Vale/COPASA. 
Esses poços se tratam do resultado do termo acordado com o Ministério Público de Minas Gerais, em que 
a Vale fica responsável por garantir o abastecimento contingencial de Sabará em caso de dano à ETA de 
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Bela Fama. Para atender essa demanda, foi projetada uma bateria de poços tubulares profundos, sendo 
seis situados no interior da propriedade. A equipe técnica da SUPPRI questionou o empreendedor sobre 
possíveis relações destes poços com o empreendimento, que respondeu nas informações complementares 
que um dos poços, denominado LOC08, está localizado à 162 metros de distância do poço CW a ser utilizado 
pela Taquaril. Foi apresentado um relatório elaborado pela MDGEO em que se afirma que, após os ensaios 
de bombeamento e o monitoramento do nível d’água em ambos os poços não indicar nenhuma influência 
nos demais poços de captação, é possível afirmar que, apesar de estarem em uma distância inferior a 200,0 
m, os poços poderão ser explotados com regime máximo de bombeamento sem causar perda de vazão 
entre eles. Além disso, em relação aos demais poços esperados para a segunda fase do projeto CMST, foi 
informado que estarão localizados a distâncias superiores a 500 metros dos poços da Vale, concluindo pela 
não interferência em quantidade e qualidade entre os poços do projeto e da Vale.” [Grifo Nosso] 

Entende-se que o órgão responsável pela concessão da outorga deverá proceder a análise desta questão, 
considerando a simultaneidade de uso de todas as unidades elevatórias e eventuais conflitos de uso e 
prioridades. O estudo elaborado pela MDGEO não estava acessível previamente  para análise que compõe 
este parecer. No entanto, não apresenta consistência técnica concluir a partir do teste de recalque em uma 
unidade de menor capacidade (comparada aos 250 m³/h previstos nas quatro unidades de recalque) que 
não haverá interferência nos poços da Vale. Tal teste realizado no cenário atual, nas quais não houve ainda 
a redução da zona de recarga e possíveis rebaixamentos de níveis d'água não constitui metodologia que 
permita assegurar a conclusão apresentada pelo empreendedor. Reitera-se, que para concessão de cada 
outorga deste empreendimento, dever-se-ia considerar todos os impactos cumulativos e sinérgico 
sobre o aquífero, que decorre da intervenção global proposta, ou seja, não se pode analisar e 
conceder a concessão por partes sem considerar todos os outros impactos sobre os recursos hídrico 
(redução da recarga, intervenções em nascentes, eventuais rebaixamentos considerados nessa 
análise como factíveis, captação em poços, canalizações, drenos, redução de fluxos de base, dentre 
outros) decorrente da implantação e operação do empreendimento. E ainda, não se pode para análise 
da viabilidade desta modalidade de empreendimento desconsiderar o contexto de insegurança 
hídrica na bacia do Rio das Velhas.  

3.3.2 Comprometimento das águas superficiais 

A Serra do Taquaril é uma região de surgimento de diversos córregos, entre eles o André Gomes (também 
denominado Cubango), córrego da Fazenda e o córrego do Jambreiro. As cavas de mineração e as unidades 
do processo produtivo afetam diretamente os recursos hídricos conforme proposta pelo projeto de complexo 
minerário CMST, nos aspectos quantitativo e qualitativo. 

Para suprimento de água, a TAMISA afirma que dispõe de duas outorgas de direito de uso de águas públicas 
estaduais, que juntas, totalizam 19,79 L/s ou cerca de 70 m3/h, quais sejam (EIA, pag. 55): 

● Portaria nº 03215/2017 de 26/09/2017, no córrego Pedregosos, com vazão outorgada de 2,88 L/s, 
24 h/dia e 

● Portaria nº 03916/2017 de 05/12/2017, no córrego André Gomes ou Cubango, com vazão outorgada 
de 16,91 L/s, 24 h/dia. 

O documento afirma que na fase 1 a empresa pretende fazer uso de ambas as outorgas para captar água 
bruta, destinada à umectação das vias e outros usos não potáveis. Esclarece ainda que ambas as outorgas 
foram canceladas pelo IGAM em publicação de 23/10/2019, conforme Anexo E do EIA. A TAMISA afirma no 
documento que tais cancelamentos não se justificam, interpôs recurso e para fins de licenciamento ambiental 
considerou como válidas as licenças. Essa informação não se confirmou no Parecer da SEMAD que afirmou 
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que o abastecimento de água será totalmente baseado no manancial subterrâneo, complementado por 
caminhão pipa em etapa específica. A partir desta identificação, infere-se  que ao longo do processo foi 
alterada a fonte de abastecimento do empreendimento.  

A proposta de mineração é processo indutor de impacto negativo de carreamento de sólidos para os 
talvegues à jusante do empreendimento (decorrente da movimentação de terra, falta de proteção do solo 
exposto, poeira e sedimentos carreados para infraestrutura viária). Para retenção dos sólidos foram 
propostas quatro bacias de sedimentos situadas em cursos d’água e em talvegue: BS-1 (córrego Cubango), 
BS-2 (córrego Cubango), BS-3 (cabeceira do Córrego Triângulo), BS 4 (córrego da Fazenda, afluente da 
margem esquerda do Rio das Velhas). 

Essas estruturas são projetadas como bacias escavadas, que não se enquadram como barragens no 
conceito da Política Nacional de Segurança de Barragens definido na Lei Federal nº 12.334/2010 e em 
critérios mais restritivos na Lei Estadual nº 23.291/2019, dentre outras, conforme esclarecido na Parecer 
Único da SEMAD. As bacias BS-1 e BS-2 por caracterizarem barramento de curso d’água sem captação e 
foram objeto dos processos 1678/2020 e 1679/2020 com outorgas concedidas, conforme informado no 
Parecer da SEMAD. As outorgas referentes a BS-3 e BS-4 não foram concedidas. Da mesma forma que já 
mencionado não estava previamente acessível o parecer que subsidiou a concessão da outorga. Questiona-
se as análises fragmentadas para concessão da outorga para o empreendimento, que impossibilita integrar 
os danos decorrentes de cada intervenção para análise consubstanciada. Não foram analisados neste 
Parecer a caracterização do material retido nestas unidades e potenciais riscos de contaminação com 
concentração de poluentes químicos que possam imprimir outras repercussões negativas para  água, solo, 
flora e fauna 

Este parecer pondera que os aportes de sedimentos para os córregos são impactos significativos para os 
cursos d’água locais com projeções para jusante, alterando aspectos qualitativos e quantitativos. Apesar das 
barragens de sedimentos serem medidas operacionais e de controle de sedimentos para jusante, elas 
promovem impactos irreversíveis com alteração dos cursos d’água nos trechos diretamente afetados e 
na biota associada. Considerando o contexto locacional desta proposta de mineração incrustada em uma 
área de abrangência de municípios populosos do Estado de Minas Gerais, em área de especial interesse 
ambiental e cultural (a Serra em processo de tombamento) que cumprem importante serviço ecossistêmico, 
impondo uma agenda pública de preservação dos cursos d’água, este empreendimento necessita ponderar 
os impactos relativizando-os neste contexto.   

A pilha de estéril PDE-1 com capacidade volumétrica de 3.772.823 m³ e altura máxima de 70 m irá receber 
estéril proveniente da cava Norte durante a fase 1. Durante a fase 2 serão depositados estéril e rejeito seco 
e terá um volume de 4,31 Mm³. Esta unidade tem localização proposta na bacia do córrego Cubango sobre 
duas nascentes N02 e N03. Sua implantação está prevista associada a instalação de uma estrutura drenante 
de fundo para captação dessas surgências e descarga no pé da pilha à montante da bacia de contenção de 
sedimentos.  Esta proposta de localização da pilha de estéril sobre as nascentes com a drenagem 
lançada à montante da bacia de contenção de sedimentos implica em um impacto irreversível e de 
danos não mitigáveis associados ao fluxo hídrico e a redução ou destruição de hábitat, 
afugentamento da fauna, morte de espécimes da fauna e da flora terrestres e aquáticas. Mais crítico 
se torna este impacto ao se constatar a possibilidade de danos irreversíveis e risco de extinção do 
peixe cambeva, da espécie Trichomycterus novalimensis, endêmica, como apontado no item 3.2.3.4. 

Retomam-se questões relacionadas às nascentes, pois estas são as sentinelas da transição entre o 
manancial subterrâneo e as águas superficiais. Impactos identificados repercutindo negativamente no 
manancial subterrâneo até as nascentes foram abordadas no subitem anterior e aqueles a partir de danos 
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às nascentes até cursos d'água superficiais, encontram-se no presente subitem.  Não se pretendeu no texto 
fragmentar uma discussão que é integrada, mas somente estabelecer uma didática para orientar as 
discussões. Sendo assim, tornaram-se inevitáveis algumas retomadas para novas considerações, tendo em 
vista neste item o foco nos cursos d’água superficiais.  

O Estudo aponta que 54 nascentes foram associadas aos aquíferos correspondentes com base em 
observações de campo e posicionamento na AER. Na formação Cauê foram cadastradas onze nascentes, 
com destaque para N-11, N-12 e N-22, em termos de vazão, e no ponto N-22 a água é coletada para 
abastecimento humano a jusante. Na unidade aquífera Moeda foram cadastradas oito nascentes, com água 
de pH mais baixo e ligeiramente ácidas. As nascentes no geral possuem baixa vazão, e atendem o 
abastecimento doméstico de cinco pessoas. Na Formação Cercadinho/Sabará nove nascentes foram 
cadastradas, sendo que a N-40 está localizada em área urbanizada da Vila Cafezal e possui alta 
Condutividade Elétrica, explicada por possível lançamento de efluente na área. A surgência N-15 possui 
vazão de 0,2 L/s e é usada para abastecimento de aproximadamente 15 famílias. O Parecer SEMAD afirma: 
“Segundo informado pelos estudos, em consulta ao IGAM não há usos outorgados no córrego Cubango 
imediatamente a jusante das estruturas PDE-1 e Cava Central. Há, entretanto, um ponto próximo a 
confluência do Cubango com o rio das Velhas para captação superficial. Há também três processos com 
cadastro efetivado nessa mesma drenagem. Na drenagem do córrego da Fazenda há um processo de 
outorga em análise, e no córrego do Triângulo, uma outorga para captação subterrânea”. Não foi identificado 
no EIA estudo que possibilitasse a avaliação de impactos aos usos mencionados.   

Identifica-se como fragilidade de instrução do processo e de análises decorrentes assegurar unicamente por 
meio da outorga a água demandada no empreendimento para fases 1, fase seca, cuja reserva minerária 
representa apenas da ordem de 7% do total. A ausência de outorgas para todas as intervenções hídricas 
propostas apresenta-se no neste entendimento como insegurança para concessão das licenças, visto que 
caso não sejam passíveis de outorgas todas as intervenções previstas ao longo de todo o empreendimento, 
pode não existir outras alternativas factíveis para viabilizar a fase 2 conforme proposta.   

3.3.3 Risco à adutora de água tratada que interliga a ETA Rio das Velhas ao reservatório do Bairro 
São Lucas 

A Adutora de Água Tratada - AAT- do Sistema Rio das Velhas que interliga a ETA Bela Fama, no município 
de Nova Lima, ao túnel-reservatório São Lucas, no município de Belo Horizonte, secciona a área de 
mineração proposta na propriedade Rural denominada Fazenda Ana Cruz, que pertence ao grupo 
econômico TAMISA – Figura 3.34. A AAT é constituída de canal de concreto de 2,4 metros de diâmetro 
conduzindo uma vazão responsável pelo abastecimento de água potável da ordem de 45% da população da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e 70% da população de Belo Horizonte. Seccionando também a 
ADA encontra-se a sub-adutora em ferro fundido de diâmetro 300 mm.  
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 A adutora atravessa a AEL do empreendimento, muito próxima às unidade que compõem o complexo 
minerário. A Cava Central está a aproximados 500 m da adutora. Detonação de explosivos, movimentações 
de terra, transporte de carga, bem como rebaixamento de lençol freático para a operação do 
empreendimento (conforme potencialmente inferido) consistem em riscos à integridade da adutora. A 
COPASA firmou, em 19 de novembro de 2018, Termo de Compromisso com a TAMISA, com o objetivo de 
estabelecer diretrizes e obrigações para TAMISA, com fins de manter a integridade da adutora do Rio das 
Velhas e estruturas acessórias após o Projeto CMST ser licenciado. O Termo estabelece várias medidas de 
controle para minimizar o risco sobre a adutora e estabelece a construção de um novo aqueduto que passará 
sobre a adutora de modo a suportar o hidrograma de cheia composto pela ruptura do aterro da bacia de 
sedimentação – BS04 e pela cheia associada a um tempo de retorno de 1000 anos da área de drenagem a 
montante. O termo demonstra muita preocupação com relação a esta localização e condiciona a manutenção 
do Termo na fase 2 somente se identificar segurança nas intervenções da fase 1. No entanto, este parecer 
esclarece que a cava mais próxima a adutora encontra-se na fase 2 e que caso não ocorra nenhum 
sinistro na fase 1, esta situação não consiste segurança de viabilidade para a fase 2 cujas atividades 
serão muito mais impactantes para a adutora, visto a locação das unidades e o acréscimo de material 
minerado nesta fase. A fase 1 contém uma reserva mineral de 7,65% do total estimado, enquanto que 
a fase 2 concentra 92,35%. 

Este Parecer entende que apesar do TAC propor obrigações ao empreendedor para minorar riscos, 
estabelecendo a necessidade de estudos específicos, novas intervenções técnicas, medidas de 
controle, monitoramentos, responsabilização e penalidades ao empreendedor em caso de sinistros;  
ele não constitui instrumento suficiente para assegurar de fato a impossibilidade de sinistro e por 
conseguinte a integridade da adutora, dada a própria natureza da operação que promove vibrações 
e, portanto, imputa riscos a uma unidade que é de concreto (estrutura rígida, que não foi projetada 
quando de se sua implantação para suportar vibrações e eventuais sobrecargas como as passíveis 

Figura 3.34. Localização da Adutora em base hidrográfica sobreposta 
às intervenções do CMST. 
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de imposição por esta atividade operacional). Argumenta-se que a adutora deve ser tratada como 
restritiva de ocupação e uso do solo com atividades em áreas que imputem riscos elevados a esta estrutura, 
que constitui parte de um serviço que é de utilidade pública entendido aqui como prioritário. Caso ocorra 
ruptura à adutora ou a seus equipamentos acessórios, os danos materiais e pessoais que poderão decorrer 
são de monta incalculáveis. Esclarece-se que não foram objeto desta análise os documentos e estudos 
submetidos à COPASA.   

A Diretoria de Gestão das Águas – DGAU da Secretaria Municipal de Obras – SMOBI da PBH expediu ofício 
DGAU/SMOBI – PGM - 001/2022 (ANEXO IV), datado de 02 de maio de 2022, manifestando análise quanto 
à proposta de mineração CMST no que se refere à insegurança hídrica de Belo Horizonte, especificamente 
risco à adutora. O posicionamento do documento é desfavorável à implantação de um complexo minerário 
na região, dado o risco altamente significativo à integridade da Adutora do Taquaril. Esclarece que o Sistema 
Integrado de abastecimento de água da Copasa não possui uma linha de transporte alternativa para adução 
de água tratada produzida na ETA Bela Fama.  Desta forma, do ponto de vista da redução da 
disponibilidade da água tratada para a população de Belo Horizonte, um eventual colapso na adutora 
implicaria em impacto de magnitude equivalente a um rompimento de barragem de mineração na 
bacia do Rio das Velhas. O documento afirma ainda, que um empreendimento de mineração na localização 
proposta imputa riscos de recalque à estrutura da adutora por movimentação do solo em decorrência de 
detonações ou rebaixamento do lençol freático.  

Há de se colocar atenção ao citado no referido parecer:    

“Em caso de colapso, o prazo necessário para uma eventual recuperação, implicaria em desabastecimento 
e rodízio prolongados em muitas regiões de Belo Horizonte e de parte significativa da Região abastecida 
pelo sistema integrado”.  

“No cenário atual. Em que existem várias barragens de rejeitos de mineração com risco de rompimento 
bastante preocupante instaladas na Bacia do Rio das Velhas, cujo prazo para o seu descomissionamento 
vem sendo descumprido, não nos parece admissível incrementar a insegurança hídrica desse sistema 
através da exposição da principal linha de adução de água tratada para Belo Horizonte”.  

Não se tem conhecimento da existência de um Plano de Emergência de Eventual Ruptura da Adutora. A 
viabilidade do empreendimento deverá se submeter à prova do seguinte questionamento: são aceitáveis 
tamanhos riscos de desabastecimento de água a uma população desta grandeza, em um contexto em que 
não existem fontes alternativas para suprir em um eventual desastre? Conclui-se que o complexo 
minerário imputa riscos e danos à população de Belo Horizonte e aos demais municípios diretamente 
atendidos pelo sistema integrado que não podem ser mitigados e compensados de forma a atestar 
viabilidade do empreendimento. Trata-se de risco de desabastecimento por um período significativo de 
uma população da ordem de 1.770.000 habitantes (70% da população total) em Belo Horizonte em caso de 
ruptura da adutora. Não foram analisados o Plano de Aproveitamento Econômico – PAE - do 
empreendimento, bem como os estudos e documentos  demandados pela COPASA, mas adverte-se que o 
preço social, econômico e ambiental de um eventual desastre no sistema de abastecimento de água pode 
não ser sustentado pelo empreendimento.  
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3.4 Ruído 

Para o diagnóstico, o estudo apresenta 5 pontos para caracterização dos níveis de ruídos vigentes na região, 
conforme mapa (Figura 3.35), a seguir: 

 

Entende-se que esses pontos são insuficientes/insignificantes para caracterização dos níveis sonoros do 
ambiente (nível de pressão sonora residual) considerando que só a ADA – área de influência direta - 
corresponde a 101,24 ha, que existem áreas internas aos limites estabelecidos que abrigam a fauna e 
provavelmente mantêm níveis de pressão sonora mais baixa do que nos pontos externos, e ainda, que não 
foram considerados pontos nas rotas de escoamento da produção. Ademais, as medições foram realizadas 
em julho, setembro e outubro de 2013, ou seja, essa avaliação é muito antiga para ser considerada válida. 

Contudo, no anexo ZZ documento intitulado Plano Diretor Acústico Ambiental Taquaril Mineração S.A. – 
TAMISA Complexo Minerário Serra do Taquaril - FASES 1 e 2, são apresentadas medições realizadas em 
2018 e em pontos diferentes dos representados acima, e exara: 

Em Belo Horizonte foram estabelecidos três diferentes pontos de medição situados no bairro Alto do Taquaril, 
identificados com os códigos MBH -01, MBH-02 e MBH-03 (Figuras 3.36). 

 

Figura 3.35. Pontos para caracterização dos níveis de ruídos vigentes na região. 
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Figuras 3.36. Localização dos pontos de medição. 
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O estudo apresenta ainda pontos MAS-01 e MAS-02 no município Sabará, conforme figura 3.37: 

Segundo o estudo, em ambas as fases, o escoamento da produção será feito através de caminhões 
rodoviários com destino à rodovia MG262 em Sabará, conforme figura 3.38. 

 

Ainda, segundo o estudo, para acesso à rodovia, pretende-se utilizar as estruturas abandonadas da antiga 
ferrovia do aço e construir aproximadamente 4 km – Estrada Marzagânea – que ligará a BR-262. Vale 
destacar, conforme mapa acima que a Estrada Marzagânea, a ser construída, tangencia os limites do 

Figura 3.37. Pontos de medição no município de Sabará. 

Figura 3.38. Escoamento da produção. 
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município de Belo Horizonte e não constou no processo de licenciamento discutido em tela, e cuja 
ausência de informações sobre seus impactos específicos minorou a possibilidade de análise 
sinérgica dos impactos globais do empreendimento, conforme discutido no item 2.2. 

Dessa forma, devido à proximidade, apesar dos pontos MSA-01 e MSA-02 estarem localizados em Sabará 
servirão de referência para os impactos em Belo Horizonte.  

Segundo o estudo apresentado foram executadas simulações computacionais considerando os níveis 
sonoros a serem irradiados durante a operação do empreendimento – fase 1 e fase 2. Como produto dessa 
simulação são apresentados mapas acústicos, que ilustram, em escala de cores, a dispersão sonora, 
conforme figuras 3.39 e 3.40. 

 

Figura 3.39. Mapa acústico ambiental – Ruído de Equipamentos móveis e ITM1. 
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Figura 3.40. Mapa acústico ambiental – Ruído de equipamentos móveis, ITM1 e ITM2 operando 
simultaneamente. 

 

É importante destacar que a avaliação prognóstica é essencial para o estabelecimento de cenários futuros. 
Entretanto, os softwares de simulação acústica, apesar de serem ferramentas muito poderosas para o 
cálculo de modelos de previsão de impacto acústico e de fontes sonoras em diferentes contextos, devem 
ser utilizados com muita prudência, transparência e a aceitação das simulações computacionais deve ser 
precedida de checagem pelo órgão ambiental responsável ou empresa independente contratada. As 
atividades minerárias e seus equipamentos possuem características operacionais específicas e a 
propagação de ruído é bem complexa. Devem ser analisadas as atividades de remoção de vegetação, 
terraplenagem, obras civis e de infraestrutura, montagem e desmontagem de grandes equipamentos, além 
do transporte de insumos, produtos e equipamentos e da operação em si (em suas várias fases e 
circunstâncias). Tudo isso, considerando que, em muitos casos, as atividades e/ou equipamentos funcionam 
concomitantemente. Ou seja, a sobreposição de fontes durante a implantação e operação nas duas fases 
criam vários cenários específicos e variados que devem ser estudados/simulados para se chegar a um 
adequado prognóstico.    A configuração real dos dados de entrada para cada tipo de equipamento e 
atividade, assim como as condições meteorológicas, características de relevo, etc, devem ser avaliados para 
que possam ser aceitos os resultados, visto que podem apresentar grandes variações e comprometer o 
resultado final – as curvas. Destaca-se que essas curvas são muito sensíveis às mudanças induzidas.  

É importante destacar trechos do Plano Diretor Acústico Ambiental Taquaril Mineração S.A. – TAMISA 
Complexo Minerário Serra do Taquaril - FASES 1 e 2 que demonstram a fragilidade do estudo de previsão 
de ruídos apresentado: 
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● Os resultados dos mapas acústicos ambientais devem ser interpretados quanto a tendência de 
dispersão e concentração da energia sonora para os cenários típicos de produção mineral. (grifo nosso) 

● Todos os mapas acústicos aplicados a este plano diretor acústico ambiental foram modelados para 
a condição de temperatura ambiente de 21ºC, umidade relativa do ar de 60% RH e pressão atmosférica 
típica de 890 hPa.  

● Cabe ainda informar que, qualquer alteração das condições de operação industrial, das 
condições meteorológicas, das condições do relevo ou das edificações existentes podem influenciar a 
dispersão sonora.  

● Portanto, em dias frios, com temperaturas abaixo de 21ºC, ou com ventos acima de 3 m/s, 
propagando na direção da mina para a comunidade, poderá ocorrer maior nível de pressão sonora nos 
receptores do que em dias quentes e sem ventos, ou com ventos propagando na direção da comunidade 
para a mina.  

● Ressalva-se que, na presente data, este empreendimento encontra-se em fase de licenciamento, 
portanto não há qualquer instalação existente, o que impossibilita realizar medições de níveis de pressão 
sonora no interior e no entorno deste empreendimento.  

● Ressalva-se também que ainda não foram elaborados os projetos básicos e executivos das 
instalações industriais. Portanto, este modelo computacional foi elaborado com base em situações 
semelhantes ao previsto para esta planta industrial, principalmente no que tange às edificações e os 
equipamentos que comporão à usina de beneficiamento de minério. Assim, são apresentadas as 
considerações e conclusões sobre os resultados dos mapas acústicos elaborados para as condições típicas 
de operação. 

Alerta-se que no estudo relativo aos dados meteorológicos trabalhados, é informado que apenas cerca de 
0,7% dos ventos possuem velocidade inferior a 3,6 km/h. Então, fica a questão: por que não foram  
modeladas outras situações de ventos ou demais condições meteorológicas? É de conhecimento que o 
vento no sentido fonte-receptor pode reduzir a eficácia de  barreiras acústicas (ex: serra do curral), 
particularmente a meia distância. Segundo Bisfara,  Sylvio R. 2011 a turbulência atmosférica na presença 
de ventos geralmente limita a atenuação da barreira em 15-25 dB, mesmo nas situações em que haja 
qualquer outro fator prejudicial ao desempenho da barreira. 

Como impacto do ruído, o estudo apenas apresentou o afugentamento da fauna nas fases de implantação 
e operação do empreendimento, sem considerar as alterações comportamentais, que podem levar à 
redução, em última instância, nas populações das espécies. É importante destacar a proximidade dos 
Parques (Mangabeiras e da Baleia) – conforme mapa a seguir (Figura 3.41), elaborado pela SMMA/DEGEA 
a partir da Figura 12.2.19 do EIA – e considerar a importância da avaliação dos impactos dos ruídos sobre 
a fauna destas áreas, o que em princípio não foi feito.  
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O empreendimento em tela terá tanto na fase de implantação quanto na de operação diversas atividades 
geradoras de ruídos que, em função de sua localização, poderá causar danos à fauna dos parques e da sua 
própria área interna que entendeu-se subavaliado e não foram avaliados, conforme discutido no item 3.2.3 
– Fauna.  

 

Apesar de apontar (fl. 1138 do EIA) que as feições rurais são predominantes, o estudo não utiliza os limites 
compatíveis com essa característica. O estudo deveria utilizar os limites estabelecidos segundo a tabela 3 
da ABNT 10151:2019 - áreas de residências rurais. Nesse sentido, é importante destacar que a Resolução 
CONAMA Nº 1 de 1990 que estabelece: 

(...)I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 
recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos 
padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.  

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis 
superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

O estudo indica que utiliza como nível de critério 45 dB – que seria o ruído de fundo somado a 10 dB- 
conforme preconiza a Lei Estadual 7302/1978. Contudo, observando a hierarquia da regulamentação, o 

Figura 3.41. Proximidade dos Parques (Mangabeiras e da Baleia) e importância da 
avaliação dos impactos dos ruídos sobre a fauna destas áreas. 
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estudo deveria observar a Resolução CONAMA 1/90 que determina que deve ser utilizados os níveis 
estabelecidos na Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da 
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. A referida norma fixa para áreas 
residenciais rurais limites de nível de pressão sonora para o período diurno em 40 dB e 35 para o período 
noturno. Ou seja, o limite estabelecido pelo estudo é mais permissivo. Considerando as incertezas 
declaradas, o princípio da precaução e a ocupação atual da área, o limite deveria ser de 40 dB no período 
diurno e 35 no noturno. 

 

Conclusivamente, o estudo aponta que fora dos limites da área industrial poderão ocorrer e     missões acima 
de 45 dB e pode-se verificar pelos mapas produzidos que essas e     missões atingirão o Município de Belo 
Horizonte e o Parque das Mangabeiras.  Há de se alertar, ainda, as fragilidades/incertezas, ou seja, não se 
pode aferir que a modelagem elaborada, conforme o próprio estudo aponta, representa a propagação sonora 
do projeto em todas as circunstâncias e ainda que as medidas de mitigação serão capazes de trazer os 
níveis de pressão sonora ao limite necessário para a preservação da fauna ou adequadas para as áreas 
habitadas.  

O Plano de Controle e Monitoramento de Ruído apresentado recomenda: 

● O monitoramento sonoro, nos pontos de medição locados em seu entorno - aparentemente, apenas 
os mesmos 5 utilizados no diagnóstico, com periodicidade semestral após o início das operações industriais.  

● A realização de pelo menos duas campanhas de monitoramento sonoro, durante a fase de obra e 
implantação, devendo a primeira ser realizada durante a etapa de construção da rota de tráfego e outra 
durante as obras de construção civil.  

● Que a contratação das campanhas de monitoramento sonoro e procedimentos operacionais da 
TAMISA acompanhem os requisitos apresentados. 

Destaca-se que o Plano de Monitoramento não contempla nenhum ponto no Parque das Mangabeiras ou 
em seu entorno imediato. Entende-se que a periodicidade semestral recomendada no plano apresenta-se 

Figura 3.42. Limites de níveis de pressão sonora (dB) nos períodos 
diurno e noturno  pela tipologia de áreas habitadas. 
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pouco representativa para monitoramento de um empreendimento desta dimensão e dinâmico - medições 
pontuais retratam apenas um momento específico - e que deveria ser estabelecido o monitoramento contínuo 
(24 horas) em pontos estratégicos, principalmente porque, conforme alertado no estudo,  utilizou-se para 
previsão uma condição meteorológica que nem sempre será atendida.   

3.5  Vibração 

O EIA informa que a avaliação dos efeitos das vibrações decorrentes dos desmontes de rocha com uso de 
explosivos foi realizada pela empresa VMA Engenharia de Explosivos e Vibrações e é apresentado 
integralmente no anexo L, que não tivemos acesso. Exara que o estudo foi realizado com objetivo de avaliar 
os efeitos das vibrações sobre as estruturas civis localizadas no entorno, especialmente a adutora da 
COPASA, subestação elétrica SE- Taquaril da CEMIG e linhas de transmissão/distribuição. 

O EIA pondera que com o desenvolvimento da lavra nas cavas Norte, Oeste e Central são esperadas, 
obviamente, variações na vibração, com potencial de percepção e/ou incômodos à população urbana e rural 
vizinhas. O limite de abrangência da velocidade da partícula VP = 15 mm/s tem sido adotado normalmente 
como referência para incômodos à população. Exara que velocidades de partículas abaixo de 5mm/s são 
praticamente imperceptíveis ao ser humano, sendo verificadas, a partir e abaixo de 2mm/s, somente por 
instrumentos   

O mapa apresentado a seguir (Figura 3.43) elaboradas pela SMMA/DEGEA - a partir do mapa abrangência 
da velocidade da partícula (VP) = 15mm/s e (VP)= 5mm/s” com carga máxima por espera do projeto da 
CMST (86 KG), Figura 12.2.22 do EIA – mostra que a curva de abrangência de 5 mm/s avança sobre a área 
do Parque das Mangabeiras e Parque da Baleia. 

Figura 3.43. A curva de abrangência de 5 mm/s avança sobre a área do Parque das 
Mangabeiras e Parque da Baleia. 
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Segundo Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 foram cadastradas 21 cavernas com mais de 5 metros e 
31 com menos de 5 metros, totalizando 52 cavidades.  As cavidades com desenvolvimento linear maior que 
5 metros foram destacadas e submetidas a análise e aprovação do IPHAN (de acordo com estabelecido na 
legislação). 

O EIA pondera fl.1210 – item 12.2.2.3- Vibração: 

“(...) receptores de interesse durante o desmonte por explosivos. Cabe ressaltar que esta avaliação 
prognóstica em termos de vibração foi elaborada exclusivamente para predizer os efeitos da vibração 
para o receptor humano, os quais podem se dar em termos de percepção e/ou incômodo. Com esta 
avaliação a Golder não pretendeu qualquer outra consideração de possíveis efeitos da vibração do 
Projeto CMST, como por exemplo, em cavidades naturais subterrâneas.” (grifo nosso). 

O EIA exara (fl. 1143- item 13.3.1.3 – Alteração dos Níveis de Vibração): 

“O impacto alteração dos níveis de vibração é reversível, visto que cessada a causa – detonação – 
responsável pelo impacto, o meio alterado pode retornar a uma dada situação de equilíbrio, semelhante 
aquela que estaria estabelecida, caso o impacto não tivesse ocorrido. Importante ressaltar que tal 
classificação se restringe ao impacto da vibração em termos de percepção/incômodo ao ser humano. 
Não se pretende aqui, avaliar efeitos reversibilidade, ou não, que se manifesta p. ex. em estruturas 
civis, comunidades biológicas, estabilidade de cavernas e seus conteúdos. A abrangência do 
impacto na vibração é local, visto que a alteração deve se manifestar em alcance que extrapola a ADA 
do Projeto e seu entorno imediato”. (grifo nosso). 

Ou seja: 

● O estudo só avaliou a reversibilidade do impacto (que é passível de reversão) sobre a percepção e 
incômodo ao ser humano; 

● Não se avaliou o efeito da reversibilidade, ou não, nas estruturas civis, comunidades biológicas 
e estabilidade de cavernas e seus conteúdos; 

● A alteração causada tem potencial para se irradiar numa área que vai extrapolar a ADA. 

O Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 aponta (pag. 127) - Impacto: Alteração dos níveis de vibração: 

“Em relação às torres de telecomunicação, a menor distância entre a borda da cava oeste e o ponto Vib-02 
é de 210 metros, inferior aos 237 metros definidos como limiar de pequenos danos. O ponto de 
monitoramento Vib-02 será dotado de equipamento fixo de monitoramento, e deverá registrar as vibrações 
decorrentes de 100% das detonações efetuadas. Caso seja verificado pelos monitoramentos valores 
passíveis de ocasionar danos às estruturas, as detonações nessa área deverão ser suspensas. Ainda, 
segundo os estudos, de acordo com os parâmetros da Equação TAQUARIL 01, leva a uma projeção 
simulada máxima de VPP = 17, 3 mm/s. Esse valor de VPP atende aos limites de segurança da norma 
ABNT 9653:2018 para frequências iguais ou superiores a 9Hz. 

Essas informações, entre outras,  não foram encontradas no EIA, provavelmente foram disponibilizadas por 
meio de informações complementares, que não tivemos acesso. 

Segundo Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 o Programa de Controle e Monitoramento de Vibrações e 
Pressão Sonora Decorrentes de Detonações contará com 7 pontos – terá um ponto junto ao Início do túnel 
Taquaril (Adutora COPASA) e a Subestação do Taquaril da CEMIG. Dois pontos serão somente ativados na 
fase 2. É importante destacar que para monitoramento da influência da vibração nas estruturas é 
imprescindível que os pontos de monitoramento estejam situados entre a  atividade emissora e a estrutura,  
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estando o mais próximo possível da estrutura, esse aspecto não pode ser observado, visto que não tivemos 
acesso ao programa. 

Conclusivamente, confrontando os dados do EIA e do   Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 que 
analisou o processo existem algumas inconsistências que podem estar esclarecidas em documentação de 
informação complementar, que não tivemos acesso. Contudo, essas inconsistências precisam ser 
esclarecidas. A análise da vibração em relação às cavas naturais subterrâneas foram verificadas apenas no 
Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022º no item Prospecção Espeleológica – página 37; 

3.6 Prospecção Espeleológica 

De acordo com o Parecer 12/SEMAD/SUPRI/DAT/2022 a prospecção espeleológica (Figura 3.44) foi 
realizada em 4 campanhas: duas em (junho e outubro) de 2013 que concentraram nas áreas pretendidas 
para instalação de cavas, pilhas de estéril e plantas de beneficiamento e as duas últimas em agosto de 2018 
e setembro e 2019 com foco na ADA. 

 

Segundo o parecer existem duas lacunas no caminhamento (porção sudoeste da cava oeste e a porção 
central, entre as cavas oeste e central, na qual foi justificado que a inclinação das vertentes nestas áreas 
impossibilitou a realização de caminhamento sem que a saúde ocupacional das equipes fosse colocada em 
risco. Informa que a figura a seguir destacava tais porções, mas a figura não foi inserida. 

Figura 3.44. Mapa de prospecção espeleológica. 
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Informa ainda que foram cadastradas 21 cavernas com mais de 5 metros e 31 com menos de 5 metros, 
totalizando 52 cavidades.  As cavidades com desenvolvimento linear maior que 5 metros foram destacados 
e submetidas a análise e aprovação do IPHAN (de acordo com estabelecido na legislação). 

Destaca-se no parecer: 

● A TQ-R-08 apresenta surgência perene, função hidrológica expressiva para o sistema cárstico; 

● A riqueza mediana por cavidade foi de 48 espécies e abundância mediana igual a 297 indivíduos; 

● No grupo das rochas ferríferas 13 cavernas apresentam mais de 5 metros de desenvolvimento e 5 
cavernas nas rochas de xisto; 

● A cavidade TAQ-19 – maior caverna da área, apresenta 80,2 m2 e volume de 121,1 m3; 

● Presença de espécies troglomórficas (organismos encontrados nos ambientes escuros de grutas) 
nas cavidades TAQ-02, TAQ-08, TAQ-15, e TAQ-17;  

● Presença de táxons novos: TAQ-13 e TAQ-15, sendo que na TAQ-15 trata-se de uma nova espécie 
do gênero e classificada como rara. 

● 75% das cavidades são passíveis de serem impactadas; 

● Serão suprimidas 4 cavidades TAQ-04, TAQ-05 e TAQ-R-04, sendo que a  

● A cavidade TAQ-15 é classificada como de máxima relevância e não está autorizado nenhum tipo de 
impacto ou intervenção nesta cavidade. 

● Nove cavidades correspondem ao grau de relevância alto: TAQ-02, TAQ-05, TAQ-06, TAQ-08, TAQ-
09, TAQ-13, TAQ-17, TAQ-20 e TAQ-21. Oito cavidades foram classificadas como em média relevância: 
TAQ-01, TAQ-04, TAQ-07, TAQ-10, TAQ-12, TAQ-14, TAQ-19 e TQ-R-08.  

● As cavidades TAQ-01, TAQ-02, TAQ-03, TAQ-06, TAQ-07, TAQ-08, TAQ-09, TAQ-10, TAQ-11, TAQ-
12, TAQ-13, TAQ-14, TAQ-15, TAQ-16, TAQ-17 e TAQ-19 encontram-se próximas à ADA das Fases 1 e 2 
do empreendimento. 

● Foram registradas 39 espécies/sonótipos (morcegos) nos ecossistemas epígeos (fora da caverna), 
19 espécies apresentam relação com cavidades. 

● A partir da sobreposição dos planos de informação foi definida a área de influência sobre as 17 
cavidades próximas a ADA do Projeto e nesses planos pode-se verificar que cavidades como a TQ-02 
classificada como de alta riqueza de espécies e TQ-06, TQ-07 e TQ-11 classificadas como de alta 
diversidade de espécies está a menos de 100 metros das intervenções. 

● Recomenda que o empreendedor, em conjunto com a VALE, realize o monitoramento sismográfico 
para as cavidades testemunho da Mina de Águas Claras (SC-01 a SC-04). 

● Foi solicitada a apresentação das cavidades testemunho da VALE S.A. na Mina de Águas Claras, 
suas respectivas áreas e sua relação com a área de influência com o Projeto CMST- cavidades testemunho 
da VALE são: SC-01, SC-02, SC-03, SC-04 e SC-06. 

● Como medida de proteção foi proposto que a TAMISA monitore com um sismógrafo portátil a 
cavidade SC-05 em todas as detonações efetuadas a distâncias menores ou iguais a 237 metros dessa 
cavidade. 
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● O mapa a seguir mostra a proximidade das cavidades em relação as duas porções da Cava Oeste e 
as cargas de espera (carga de detonação no mesmo instante) que seriam permitidas para o não 
comprometimento das cavidades.  

O EIA e o Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 não apresentam mapa de localização das cavidades, 
então a SMMA/DGEA - a partir das coordenadas da tabela 6 e 7 do item Prospecção Espeleológica - páginas 
39 e 40 do Parecer 12/SEMAD/SUPRI/DAT/2022 - elaborou um mapa (figura 3.45) com fins de visualização 
das mesmas, mostrado a seguir. Contudo no Parecer 12/SEMAD/SUPRI/DAT/2022 as cavidades 
testemunho da área da VALE S.A. na Mina de Águas Claras não apresentam coordenadas para inserção. 

 

Segundo o documento Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico - Contribuição Técnica 
à Análise de Estudos Ambientais, publicado pelo ICMBio- 2016: 

● Na ausência de diagnóstico geológico-geotécnico específico da caverna não se pode avaliar o real 
grau de fragilidade a ela associado. Quando isso ocorre, adota-se o princípio da precaução sendo 
recomendados limites de vibração que considerem o caso de mais significativa fragilidade. 

● Sob o enfoque de proteção da integridade física de cavernas, vibrações sísmicas decorrentes das 
atividades operacionais devem ser analisadas a partir de três dimensões principais (Figura 3.46): (i) fonte 

Figura 3.45. Mapa de localização das cavidades elaborado pela SMMA/DGEA a partir das 
coordenadas da tabela 6 e 7 do item Prospecção Espeleológica. 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  E6A3A622CB6DE88BC651ED16CC01655175004223 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

2P
H

7J
C

S
S

X
H

5B
D

U
. A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l c
on

fo
rm

e 
as

 d
is

po
si

çõ
es

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

 F
ed

er
al

, L
ei

 F
ed

er
al

 d
e 

A
rq

ui
vo

s 
8.

15
9/

91
 e

 D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

.
A

ss
in

an
te

(s
):

 D
A

N
Y

 S
IL

V
IO

 S
O

U
Z

A
 L

E
IT

E
 A

M
A

R
A

L,
 e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045184 - Pág. 89Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173306800009539136953
Número do documento: 22070600173306800009539136953

 
 
 
 
 
 
 

 

89 
 
 

 

DATA 
13/06/2022 

SMMA 

PARECER TÉCNICO 

Nº 1041/22  DLAM/DGEA 

emissora, (ii) propagação das ondas sísmicas pelo terreno e (iii) receptor das ondas sísmicas, no caso, 
cavernas.  

● Espalhamento Esférico Supondo o cenário fictício de terreno homogêneo e isotrópico, a interferência 
do meio na atenuação da onda sísmica ao longo da propagação pelo terreno seria nula. Neste cenário, a 
energia sísmica liberada no terreno sofreria atenuação somente pelo efeito do espalhamento esférico da 
onda. 

● No cenário real, além do efeito de atenuação sísmica decorrente do espalhamento esférico, a 
propagação da onda é influenciada pela composição não homogênea e anisotrópica do terreno. A interação 
dos aspectos geomorfológicos, topográficos e estratigráficos da área de abrangência da propagação da onda 
sísmica compõe o cenário geomecânico do terreno que exerce influência direta na atenuação da vibração. 
A composição geológica e a presença de descontinuidades têm grande potencial de interferência no grau 
de atenuação devido à tendência a propiciar a dispersão da vibração pelo terreno. 

● A propagação de ondas sísmicas pelo terreno, ou pelo maciço, pode ser caracterizada, portanto, pela 
atenuação decorrente do espalhamento esférico e pela ação das descontinuidades existentes ao longo do 
trajeto de propagação. 

● Cavernas situadas em locais passíveis de serem afetados pelos níveis de vibração gerados por uma 
fonte emissora são consideradas receptores potenciais. 

Figura 3.46. Efeito de descontinuidades do solo na propagação da 
vibração sísmica. 
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● Localização de Pontos de Monitoramento- quando da necessidade da quantificação dos níveis de 
vibração no terreno por meio de monitoramento os pontos de medição devem estar situados entre a atividade 
emissora e o local de ocorrência de caverna, estando o mais próximo possível da caverna, conforme 
ilustrado: 

De todo o exposto afere-se: 

● Não foram pesquisadas cavidades no Parque das Mangabeira ou no Parque da Baleia, apesar de 
estarem na área de impacto de vibrações - na área de abrangência da velocidade da partícula (VP)= 5mm/s” 
com carga máxima por espera do projeto da CMST (86 KG), conforme figura a seguir. Segundo o documento 
Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico - Contribuição Técnica à Análise de Estudos 
Ambientais, publicado pelo ICMBio- 2016 para o caso de vibração de caráter intermitente, recomenda-se o 
nível de 5,0 mm/s como critério de segurança preliminar a cavernas de relevância máxima.  

● Conforme mapa desenvolvido pela SMMA/DGEA (Figura 3.48)- a partir do mapa de abrangência da 
velocidade da partícula (VP) = 15mm/s e (VP)= 5mm/s” com carga máxima por espera do projeto da CMST 
(86 KG) - é possível verificar que existe uma cavidade no  Parque das Mangabeira bem  próxima ao limite 
da área delimitada área de impacto de vibrações.  É possível também verificar a distribuição das cavidades 
pesquisadas. 

Figura 3.47. Recomendação quanto à localização dos pontos de 
monitoramento. 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  E6A3A622CB6DE88BC651ED16CC01655175004223 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

2P
H

7J
C

S
S

X
H

5B
D

U
. A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l c
on

fo
rm

e 
as

 d
is

po
si

çõ
es

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

 F
ed

er
al

, L
ei

 F
ed

er
al

 d
e 

A
rq

ui
vo

s 
8.

15
9/

91
 e

 D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

.
A

ss
in

an
te

(s
):

 D
A

N
Y

 S
IL

V
IO

 S
O

U
Z

A
 L

E
IT

E
 A

M
A

R
A

L,
 e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045184 - Pág. 91Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173306800009539136953
Número do documento: 22070600173306800009539136953

 
 
 
 
 
 
 

 

91 
 
 

 

DATA 
13/06/2022 

SMMA 

PARECER TÉCNICO 

Nº 1041/22  DLAM/DGEA 

 

Figura 3.48. Cavidade no  Parque das Mangabeira bem  próxima ao limite da área delimitada área de impacto 
de vibrações e distribuição das cavidades pesquisadas em mapa gerado epla SMMA/DGEA a partir do mapa 
de abrangência da velocidade da partícula (VP) = 15mm/s e (VP)= 5mm/s” com carga máxima por espera do 
projeto da CMST (86 KG). 

Figura 3.49. 7 pontos de monitoramento propostos. 
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● Existem várias cavidades na área do projeto ou atingidas por ele, a maior delas chega a ter 80 m2 de 
área e volume de 121 m3; 

● Existem cavidades que abrigam novos organismos encontrados nos ambientes escuros de grutas e 
um deles é classificado como raro. É importante alertar que a preservação da diversidade biológica é 
essencial para manutenção do equilíbrio natural e resiliência às mudanças climáticas. 

Pelos documentos avaliados não foi possível afirmar que as cavidades serão efetivamente 
cuidadas/preservadas, ou seja, que tenha estabelecido, juntamente com a autorização de intervenção, um 
programa que reflita todas as observações levantadas, visto que só foram propostos 7 pontos de 
monitoramento, conforme figura 3.49, captura da página 164 do 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022. 

● Existem cavidades muito próximas às cavas, contudo não existem pontos de monitoramento 
adequadamente instalados - entre a fonte emissora e as cavidades – receptores potenciais, conforme pode 
ser exemplificado utilizando comparativamente as figuras 46 e 22 do Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022 
(Figura 3.50). 

 

Figura 3.50. não existem pontos de monitoramento adequadamente instalados - entre a fonte emissora e as 
cavidades – receptores potenciais 

E considera-se: 

● O estudo deve ser reconduzido considerando a investigação de cavidades na área do Parque das 
Mangabeiras e Parque da Baleia, pelo menos no limite de abrangência da velocidade da partícula (VP) = 
5mm/s com carga máxima por espera do projeto da CMST (86 KG), visto que não há evidências que essa 
área tenha sido contemplada; 

● Deve ser exigido (e não somente recomendado) que o plano de Monitoramento seja elaborado em 
consonância com as recomendações do documento Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio 
Espeleológico - Contribuição Técnica à Análise de Estudos Ambientais, publicado pelo ICMBio em 2016, 
principalmente considerando o posicionamento das fontes emissoras e as cavidades – receptores potenciais; 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  E6A3A622CB6DE88BC651ED16CC01655175004223 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br

P
ar

a 
va

lid
ar

 a
ce

ss
e 

ht
tp

://
sm

m
a.

pb
h.

go
v.

br
/s

gc
ed

oc
s 

e 
in

fo
rm

e:
 2

2P
H

7J
C

S
S

X
H

5B
D

U
. A

ss
in

at
ur

a 
D

ig
ita

l c
on

fo
rm

e 
as

 d
is

po
si

çõ
es

 d
a 

C
on

st
itu

iç
ão

 F
ed

er
al

, L
ei

 F
ed

er
al

 d
e 

A
rq

ui
vo

s 
8.

15
9/

91
 e

 D
ec

.M
un

ic
ip

al
 1

6.
72

0/
17

.
A

ss
in

an
te

(s
):

 D
A

N
Y

 S
IL

V
IO

 S
O

U
Z

A
 L

E
IT

E
 A

M
A

R
A

L,
 e

 o
ut

ro
s.

..



Num. 9543045184 - Pág. 93Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173306800009539136953
Número do documento: 22070600173306800009539136953

 
 
 
 
 
 
 

 

93 
 
 

 

DATA 
13/06/2022 

SMMA 

PARECER TÉCNICO 

Nº 1041/22  DLAM/DGEA 

● Deve ser adotado o princípio da precaução em relação a localização das detonações ou outras 
atividades (abertura de acessos, instalação de estruturas e movimentação de veículos – que podem 
comprometer cavidades a 10 metros de distância - conforme o EIA). Deve ser especialmente garantida a 
integridade das cavidades testemunho da Vale S.A e à cavidade TAQ-15 - classificada como de máxima 
relevância - para a qual não está autorizado nenhum tipo de impacto ou intervenção. 

3.7 Alteração da qualidade do ar 

A Resolução CONAMA 491/2018 dispõe sobre padrões de qualidade do ar. De acordo com a mesma, a 
interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai definir o nível de qualidade do ar, que determina, por 
sua vez, o surgimento de efeitos adversos da poluição do ar sobre os receptores, que podem ser o homem, 
os animais, as plantas e os materiais. 

O principal componente da degradação da qualidade do ar na atividade de mineração é o material 
particulado, proveniente do desmonte das rochas, processos de perfuração, beneficiamento, abertura de 
vias de acesso e o transporte do material.  

O estudo elaborado por Almeida, I (1999) encontrou, com relação a distribuição granulométrica do material 
particulado, na área de mineração de grande porte (mina) o diâmetro médio das partículas de 18,5 µm, 
sendo 95% das amostras coletadas constituíram-se de PTS (< 50 µm), 35,6% de partículas inaláveis (<10 
µm) e 9,4% de partículas respiráveis (<2,5 µm). Na área de mineração de pequeno porte (pedreira), o 
diâmetro médio das partículas foi de 25,1 µm, sendo 89% das amostras coletadas constituíram-se de PTS 
(< 50 µm), 24,1% de partículas inaláveis (<10 µm) e 4% de partículas respiráveis (<2,5 µm).  

A poeira fugitiva gerada na extração, beneficiamento e transporte do minério pode permanecer por muito 
tempo em suspensão, tendo potencial para percorrer grandes distâncias e afetar a saúde de trabalhadores, 
comunidade local e populações de outras localidades.  

As características climáticas e físicas específicas do local influenciam a emissão e dispersão do particulado, 
em especial a velocidade e direção do vento. 

Conforme Santi, A (2021), a proximidade acentuada entre as minas e a área urbana possibilita a ocorrência 
de eventos indesejáveis de degradação da qualidade do ar por material particulado, principalmente nos 
períodos do ano com estiagem prolongada, baixa umidade relativa do ar e ventos de maior intensidade.  

O material particulado poderá trazer impactos negativos sobre a qualidade do ar e, consequentemente, sobre 
a saúde da população (doenças respiratórias), sem contar o incômodo causado pela deposição do pó sobre 
as casas, as ruas e a vegetação.  

Pesquisa realizada por Werneck, G. (1995) evidenciou um potencial significativo de agravo da saúde da 
população de Itabira devido à poluição do ar causada pelas atividades da CVRD (Companhia Vale do Rio 
Doce). O autor afirma que as enfermidades respiratórias alérgicas têm tido importância crescente na 
morbidade, especialmente de crianças. Os resultados encontrados revelaram que o diagnóstico médico de 
bronquite (25%) e de asma (5%) representam um problema real de saúde pública para o município de Itabira. 

Em estudos de Freitas, C (2016) os níveis de PM10 (27 µg/m3) em Vitória, de 2001 a 2006, mantiveram-se 
abaixo dos Padrões de Qualidade do ar de média anual propostos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) de 50 µg/m3, e próximos da recomendação guia da OMS de 20 µg/m3. Apesar disso, foi 
encontrado efeito da poluição do ar nos moradores de Vitória. Isso corrobora as recomendações da OMS de 
que se deve buscar sempre os menores níveis de exposição para proteção da saúde, mesmo em cidades 
pouco poluídas, visto que a relação dose resposta é linear quando se analisam os efeitos dos contaminantes 
atmosféricos, sem dose segura (World Health Organization, 2005). 
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O estudo de Golveia, N. (2018), é o primeiro a abordar o impacto da poluição do ar na saúde na RMBH, 
onde foram avaliadas as internações por doenças respiratórias e cardiovasculares em três municípios que 
contam com monitoramento diário da qualidade do ar. 

Segundo o estudo, em Belo Horizonte, onde há dados sobre 3 diferentes poluentes atmosféricos, os maiores 
riscos foram observados para o CO, seguido do SO2 e PM10 para os 3 desfechos estudados. Para um 
aumento de 1ppm nos níveis de CO e de 10µg/m3 nos níveis de SO2 e PM10, foi observado um aumento 
percentual de 8 vezes, 2,6 vezes e de 6% nas internações por doenças respiratórias totais. Com relação às 
internações por doenças cardiovasculares em maiores de 39 anos, foram observados incrementos 
relacionados ao PM10 e SO2 apenas em Belo Horizonte, com aumentos de 2,3 e 5,9 vezes nas internações 
por essas doenças relativos a aumentos de 10µg/m3 nos níveis de PM10 e SO2.. 

Ainda segundo o estudo, observou-se que o PM10 apresentou a relação mais frequente com os eventos 
mórbidos estudados, particularmente as doenças respiratórias, apesar de apresentar níveis dentro dos 
padrões recomendados pela legislação brasileira, o que é consistente com as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde da inexistência de limite seguro de efeito (World Health Organization, 2005).  

Além dos efeitos na alteração da qualidade do ar em decorrência da presença de particulados, deve-se 
considerar ainda o efeito sinérgico com outros poluentes, como o SO2, considerando os poluentes presentes 
na atmosfera, podendo causar efeitos de smog (poluição composta de fuligem e enxofre), em episódios de 
inversão térmica. 

Conforme Fonseca, J. (2008), a diminuição da função pulmonar e o aumento da mortalidade têm sido 
associados a elevados níveis de dióxido de enxofre e material particulado em suspensão. Importante 
mencionar que os particulados apresentam-se como veículos que carreiam outros poluentes, podendo 
agravar os seus efeitos sobre a saúde da população.  

Em relação ao Projeto da mineração TAMISA, foi elaborado EIA que traz um Diagnóstico e um Prognóstico 
da Qualidade do Ar. Faz-se as seguintes ressalvas aos estudos apresentados: 

3.7.1      Locação dos pontos de monitoramento de material particulado: 

Chama a atenção, a locação dos pontos para avaliação da qualidade do ar. Não houve locação de pontos 
em Belo Horizonte em área adensada, onde devido às emissões antrópicas, possuem piores condições de 
qualidade do ar. Os valores de medições de concentrações utilizados são de área menos urbanizada e, por 
consequência, com melhor índice de qualidade, conforme Figura.  

Esses valores de concentrações obtidos no “Ponto 1 - Belo Horizonte” (Figura 3.51) foram utilizados no 
prognóstico ambiental, como background, ou seja, concentrações dos poluentes atmosféricos que já se 
encontram presentes no ambiente e que são somadas aos valores de concentração encontrados na 
modelagem da dispersão das emissões da mineradora. 

As médias geométricas obtidas para esse ponto foram as menores para Partículas Inaláveis e a segunda 
menor para Partículas Totais em Suspensão, dos cinco pontos amostrados nas vizinhanças ao Projeto. 
Assim, como os valores de background aplicados no resultado final são referente às medições feitas em 
área pouco urbanizada que tendem a ter concentrações mais baixas, tudo indica que os valores de 
concentração final encontrados estão subestimados. 
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É relevante observar que os valores obtidos correspondem à média de dados do monitoramento de vários 
dias, podendo tanto superestimar como subestimar para alguns dias. Além disso, foram utilizados dados de 
monitoramento realizado em 2013, não caracterizando a situação da qualidade do ar atual, observada a 
defasagem de 9 anos. 

É importante citar a predominância anual dos ventos na direção ESE, seguida por SE, conforme processador 
meteorológico utilizado no estudo. Ou seja, os ventos na região do projeto predominam no sentido do centro 
de BH.  

Além do mais, no estudo é informado que apenas cerca de 0,7% dos ventos possuem velocidade inferior a 
3,6 km/h, o que indica, portanto, que o regime de ventos favorece o transporte dos particulados gerados, no 
caso, em direção à Belo Horizonte, o que pode potencializar os impactos causados pelas emissões de 
particulados no município. 

Assim, considerando os problemas de qualidade do ar já existentes nas regiões adensadas da cidade e mais 
próximas a serra e a direção predominante dos ventos que levariam esses poluentes justamente para essas 
áreas, o ideal é que tivessem sido obtidos dados medidos de concentração em áreas urbanas bem 
adensadas e com fluxo veicular (fontes móveis) intenso. Então, a partir de resultados obtidos no período de 
estiagem, esses fossem considerados nos resultados finais de concentração na região de BH a receber a 
pluma de dispersão, após a modelagem de dispersão dos poluentes. 

 

Figura 3.51. Locação do ponto 1 - Belo Horizonte para avaliação da qualidade do ar. 
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3.7.2  Utilização de critérios na modelagem: 

O prognóstico da qualidade do ar do Projeto CMST foi baseado na Fase 2 da sua etapa de operação, pois 
considerou-se que esta fase apresenta maior potencial de alteração da qualidade do ar, devido ao maior 
volume de material movimentado e também ao fato de consistir no período de maior duração dentro do ciclo 
do empreendimento, quando comparada às fases de implantação e fechamento.  

Entretanto, deveria ter sido avaliado tanto a instalação como a operação para dois cenários informados: fase 
1 e fase 2. Cada uma dessas fases ocorrerá em cenários específicos, chegando a conformações finais 
diferentes de cava, de bermas e taludes, pilhas de estéril, bem como de vias. Em cada uma ocorrerá 
diferentes alterações no relevo e na cobertura do solo, características que são essenciais para o cálculo da 
dispersão dos poluentes, pois influenciam, por exemplo, no alcance das plumas de concentração de 
poluentes e nas regiões atingidas. 

Outra diferença entre as duas fases são as fontes de emissão, visto que cada uma delas terá suas fontes 
difusas, fixas e móveis, que por sua vez terão taxas de emissão e localização diferentes. Há diferenças 
significativas entre as fases 1 e 2. A fase 1 prevê a mineração na cava Norte, mais próxima à Belo Horizonte, 
com beneficiamento a seco do minério. Já a fase 2, prevê a mineração nas cavas oeste e central, com 
beneficiamento a úmido. Entretanto, o inventário quantificou as taxas de emissão das principais fontes de 
emissão de poluentes atmosféricos apenas na fase 2 de operação do empreendimento, não tendo sido 
realizado inventário da fase 1. A ausência de inventário da fase 1, pode ter levando a um resultado 
subestimado na região de Belo Horizonte, mais próxima à cava Norte. 

Assim, entende-se que deveria ter sido realizado inventário, considerando todas as fontes emissoras das 
etapas de instalação e de operação do empreendimento, para cada um dos cenários, incluindo alteração e 
incremento das fontes emissoras, para fase 1 e fase 2. 

Na elaboração do inventário das emissões atmosféricas, para algumas fontes foi previsto o uso de controle, 
quer seja por umidificação ou cobertura/proteção do vento, utilizando-se taxas de emissão correspondentes, 
previstas em literatura internacional. Por exemplo, nas operações de cominuição previu-se que além do teor 
médio de umidade de 8%, considerou-se ação de controle de “baixa complexidade” para adequação a 
critérios ambientais, causando redução da ordem de 70% da emissão da fonte.  

Assim, apesar do EIA ressaltar que a metodologia adotada tenha utilizado critérios conservadores, a 
realização de simulação prevendo cenário somente com as medidas mitigadoras adotadas, não permite uma 
avaliação conclusiva relativa à eficiência da mitigação, que por sinal, em geral, decorre de ações de 
umidificação das vias com uso sistemático de equipamentos operados manualmente. 

Quanto aos dados meteorológicos, a modelagem de dispersão de poluentes foi elaborada com base nos 
resultados do inventário e condições meteorológicas, obtidas da Estação Cercadinho, que dista cerca de 8 
km na direção SW do Projeto CMST e de altitude similar às cotas do Projeto. As condições meteorológicas 
obtidas na Estação Cercadinho (direção do vento, temperatura, precipitação, dentre outros) podem não ser 
as mesmas da área em foco: a área da mineração e região urbanizada da cidade. Ainda que seja possível 
a modelagem de dispersão de poluentes atmosféricos utilizando dados meteorológicos de estações 
distantes, quanto mais distante a estação meteorológica estiver da região em foco, mais o processador 
meteorológico irá estimar os resultados. Assim, entende-se que seria mais prudente o uso de estação 
meteorológica mais próxima ao local do projeto, bem como a utilização de dados de mais de uma estação. 

Além disso, foram utilizados dados meteorológicos de 2014 a 2017, não tendo sido contemplando os dois 
últimos anos, tendo em vista que o estudo é datado de dezembro/2019. Também a qualidade dos dados 
meteorológicos não foi atestada por meteorologista. 
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Por fim, o domínio em que a modelagem foi realizada possui 14,5 km x 14,5 km (210 km²). A malha utilizada 
para a modelagem no domínio de cálculo possui apenas 21 pontos com espaçamento de 727m e 21 pontos 
com espaçamento de 728m. Ainda que ocorra uma interpolação dos resultados para geração das saídas 
gráficas (mapas de cores), entende-se que, para o caso em pauta, foi utilizada uma resolução baixa. 
Considerando a proximidade com Belo Horizonte, especialmente com a região central, área que já demanda 
mais atenção devido a qualidade do ar, modelagens de dispersão com resoluções melhores trariam 
resultados de concentração mais confiáveis. Outro motivo, não menos importante, é a topografia nas 
proximidades da fonte e a topografia do município de Belo Horizonte, que é bastante acidentada. Ainda que 
a base de dados de topografia tenha utilizado curvas de nível de 30 em 30 metros, perde-se essa precisão 
ao se modelar com uma malha com espaçamento 727m x 728m entre os pontos.  

3.7.3      Resultados da modelagem 

Foram definidos 13 pontos receptores, entretanto, não foi informado o critério para sua definição, 
considerando que há receptores sensíveis, próximo à região, como Hospital da Baleia e Hospital Evangélico 
de Belo Horizonte, além de escolas. Apenas o ponto 13 foi identificado como de uso coletivo/hospital e o 
ponto 11 como área de uso coletivo/clube. Demais pontos são de uso residencial, à exceção dos pontos 2 e 
12 que se referem à área da Mineração. 

Além de terem sido informados os valores máximos de concentração em cada um dos 13 receptores, tanto 
para o período de referência de 24h (curta duração) quanto para o anual (longa duração), também foram 
informados os valores máximos (curta e longa duração) encontrados em todo o domínio simulado. 
Entretanto, foi informado apenas que se trata de valores máximos obtidos em área isenta de ocupação 
humana, não tendo sido informado onde exatamente esses valores ocorreram. 

Além disso, visto que a exposição da sociedade aos poluentes atmosféricos ocorre de forma contínua, 
simulações realizadas com médias móveis podem trazer resultados mais seguros para avaliação do órgão 
ambiental. As médias no período do inverno, por exemplo, tendem a ter valores de concentração maiores. 
Ainda que a legislação em vigor exija a média de um ano inteiro, valores obtidos a partir de médias móveis 
(média de um mês inteiro, média de três meses, média do período de inverno) permitem uma avaliação mais 
conclusiva quanto aos piores cenários possíveis. 

Importante esclarecer que esse tipo de estudo não é normatizado, sendo que as condições de simulação 
ficam a critério do executor. 

Conforme os resultados da modelagem, para Partículas Totais em Suspensão -PTS, a média geométrica 
anual de 80 μg/m³ (máximo previsto pela legislação) não será atingida, sendo o máximo previsto igual a 
79,40 μg/m³, em ponto próximo à área operacional. Em relação a média diária de 240 μg/m³, foi superada 
na área do empreendimento, sendo o máximo previsto de 544,30 μg/m³. Na área dos 13 pontos receptores, 
as concentrações variaram entre 46 a 100 μg/m³, considerando o background de 35,17 μg/m³. 

A redação dada pela Resolução CONAMA Nº 491/2018 define que PTS são “partículas de material sólido 
ou líquido suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro 
aerodinâmico equivalente de corte de 50 micrômetros (µm)” e não devem ultrapassar a concentração de 240 
µg/m³ em um período de 24 horas ou uma concentração média geométrica anual de 80 µg/m³. (grifo nosso) 

Ainda que os resultados da modelagem correspondam à realidade, uma nuvem de poeira poderá ser 
visualizada, nas imediações do Projeto, ao longo da Serra do Curral, trazendo poluição visual, no cartão 
postal do município de BH, sendo posteriormente depositada nas imediações (vegetação, casas, carros etc). 
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Da mesma forma, o estudo registra que para o Particulado Inalável (PM 10) o limite de 40 μg/m³ anual não 
é atingido, considerando-se a adoção do padrão intermediário PI-1. O maior valor encontrado foi 32,90 
μg/m³, em ponto próximo à área operacional. O limite diário (120 μg/m³) é atingido em área industrial, com o 
maior valor registrado de 214,70 μg/m³. Nos 13 pontos receptores as concentrações variaram entre 25 a 50 
μg/m³. 

Registra-se que concentrações da ordem de 50-150 μg/m³ de Particulado Inalável (PM 10) trazem efeitos à 
saúde das pessoas com doenças respiratórias que podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço, 
conforme estudo Qualidade do ar e efeitos à saúde (CETESB/2011). 

Assim, tudo indica que, pela proximidade com o município de Belo Horizonte e devido a direção 
predominante dos ventos ser no sentido da área central, inclusive no período de estiagem, a qualidade do 
ar poderá ser alterada pelo incremento de particulados decorrentes da implantação do Projeto CMST.  

Vale mencionar que as áreas oeste e noroeste da serra (Parque das Mangabeiras, região Centro-sul, etc), 
se encontram em altimetria inferior às fontes de emissão. No período de estiagem da região, quando ocorrem 
temperaturas mais baixas, o decréscimo da qualidade do ar causado pela instalação/operações da 
mineradora poderá ser potencializado pelas inversões térmicas, comuns nessa época. Nessas situações de 
inversão, durante a noite e no início da manhã, quando os poluentes recebidos ao longo do dia terão 
dificuldade para se dispersar, os níveis de qualidade do ar poderão cair.  

Destaca-se que a Resolução CONAMA 491/2018 estabelece padrões intermediários e temporários (PI 1, 2 
e 3) a serem cumpridos em etapas até alcançar o padrão final (PF), que são os valores guia definidos pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS, em 2005. Com exceção do PTS que possui apenas PF, as partículas 
inaláveis (PM10) e respiráveis (PM2,5) possuem PI-1, 2, 3 e PF. O estudo apresentou prognóstico 
considerando apenas PI-1. 

Assim, considerando a limitação para implementação de melhorias na mitigação das emissões de 
particulados, não houve apresentação de propostas visando atender o padrão final. 

3.7.4      Área de influência direta da qualidade do ar 

No estudo apresentado, a definição da AID – área de influência direta da qualidade do ar foi estabelecida 
considerando a área (Figura 3.52), segundo a modelagem de dispersão atmosférica, que receberia 
incrementos de 10% ou mais do Padrão Intermediário 1 de qualidade do ar para o poluente Partículas 
inaláveis (PM 10) no cenário de 24 h, com base no limite de 120 mg/m3 estabelecidos pela Resolução 
Conama 491/2018.  

Observando-se a figura 3.52 verifica-se que parte do município de BH foi inserida na AID. Entretanto, o 
estudo não discorre a respeito dos efeitos da emissão de particulados no Parque Municipal, Mata da Baleia 
e do Cercadinho, inseridos na AID. 
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Figura 3.52. AID – área de influência direta da qualidade do ar – Projeto CMST (fonte: EIA, 2019) 

3.7.5      Conclusão  

O estudo apresentado possui deficiências em retratar a realidade para que o processamento dos dados na 
modelagem de dispersão de poluentes atmosféricas traga resultados mais confiáveis.  

Os dados de monitoramento da qualidade do ar utilizados são oriundos de medições feitas em local pouco 
adensado e de 09 (nove) anos atrás. Os dados meteorológicos utilizados indicam que a direção 
predominante dos ventos é no sentido de BH e que a velocidade média dos ventos é expressiva, o que 
facilita o transporte dos poluentes para o município de Belo Horizonte e para áreas adensadas, que já 
possuem problemas referentes à qualidade do ar. 

A modelagem realizada não considerou todas as fases das atividades do empreendimento, que possuirão 
fontes de emissão, relevo e cobertura do solo diferentes, e que sofrerão alterações ao longo dos anos.   

A estação meteorológica utilizada se encontra longe das fontes e de outras áreas do domínio considerado 
na modelagem. Ainda que o modelo consiga estimar os resultados meteorológicos nessas áreas, 
modelagens com estações mais próximas ou mesmo a utilização de mais de dados de mais de uma estação 
no cenário poderiam gerar resultados mais precisos. 

Quanto à resolução utilizada na modelagem, entende-se que para o caso em pauta foi utilizada uma 
resolução baixa, levando em conta, dentre outros fatores, a topografia acidentada da região. 
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Os resultados de concentração obtidos a partir da modelagem, ainda que não ultrapassem os limites 
estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018, se aproximam desses limites.  

Ressalta-se que o estudo apresentou prognóstico considerando apenas padrões intermediários e 
temporários 1 (PI-1), para as partículas inaláveis (PM10) e respiráveis (PM2,5), apesar da Resolução 
CONAMA 491/2018 estabelecer padrões intermediários e temporários (PI 1, 2 e 3) a serem cumpridos em 
etapas até alcançar o padrão final (PF). 

Assim, considerando a limitação para implementação de melhorias na mitigação das emissões de 
particulados, não houve apresentação de propostas visando atender o padrão final. 

Portanto, entende-se que há riscos ambientais não considerados para a população e áreas de proteção no 
entorno do Projeto. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto no texto, o Processo de Licenciamento do CMST apresenta várias inadequações 
e irregularidades que aferem-se impeditivas para concessão das licenças - LP para fases 1 e 2 e LI para 
Fase 1.   

Com relação às instruções do processo, a FRAGMENTAÇÃO em fases resultou em sub-avaliações de 
impactos sob os meios biótico e físico. A Fragmentação tornou-se neste entendimento grave prejuízo aos 
estudos e à discussão de viabilidade socio-ambiental do empreendimento. Todos os impactos foram 
qualificados neste Parecer como de maior relevância, significância e abrangência do que os qualificados 
nos estudos apresentados pelo empreendedor.  Entende-se, neste sentido, que os impactos decorrentes da 
construção de estrada para escoamento de minério, que é uma atividade licenciável, deveriam ter sido 
discutidos no âmbito da LP deste processo, e não em processo à parte. Inclusive, esta estrada a ser 
implantada pela TAMISA para o escoamento do minério do seu empreendimento tangencia os limites do 
município de Belo Horizonte, aumentando os impactos que afetam diretamente este município. 

As anuências das instituições listadas a seguir são peças fundamentais para instrução do processo, sem as 
quais deveria impossibilitar a conclusão da análise técnica do empreendimento e por conseguinte o 
prosseguimento do rito de licenciamento.  

- Anuência do Município de Belo Horizonte, mediante todos os riscos e impactos imputados a este 
município; 

- Anuência do IEPHA, com relação à avaliação de impacto ao patrimônio cultural; 

- Anuência do IBAMA, tendo em vista a supressão prevista em Floresta Estacional Semidecidual da 
Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, conforme artigo 1 da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006 
e artigo 19 do Decreto no 6.600, de 21 de novembro de 2008.  

Considerando o contexto locacional desta proposta de mineração incrustada em uma área de abrangência 
de municípios populosos do Estado de Minas Gerais, em área de especial interesse ambiental e cultural (a 
Serra tombada e em processo de tombamento) que cumprem importante serviço ecossistêmico, impondo 
uma agenda pública de preservação, este empreendimento necessitaria ter ponderado os impactos, 
relativizando-os neste contexto.  

Na ADA do empreendimento ocorre alta variabilidade de ambientes naturais, agregador de alta 
biodiversidade de flora e fauna, compondo um conjunto numeroso de espécies ameaçadas de extinção e 
endêmicas, incluindo também a presença de espécies raras, imunes ao corte e de importância para a 
pesquisa e conservação. Entende-se que as inter-relações entre as espécies ocorrentes na ADA e o meio 
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foram subavaliadas, e que a ausência de amostragens e de uso de dados secundários sobre a fauna 
presente nas unidades de conservação do município de Belo Horizonte subestimou o impacto negativo que 
este empreendimento acarretará nestas unidades.  

No que tange à flora, na descrição das formações florestais, não ficou claro a razão de se ter designado 
estágio médio para os remanescentes avaliados, estando ausentes principalmente dados relevantes do 
dossel superior, referentes aos limites de altura. Também não se considerou adequada a afirmação de que 
“a implantação do empreendimento terá baixo impacto” na perspectiva de supressão das 9 espécies para 
as quais o impacto foi considerado grave em termo de comprometimento de suas populações. 

Sobre a vedação que a Lei nº 11.428/2006 faz à supressão quando se diagnostica risco à sobrevivência 
de espécies, entendeu-se inadequados os critérios usados pela consultoria para se afirmar que nenhuma 
espécie sofrerá tal ameaça, visto que não realizaram estudos demográficos e não 
contextualizaram/relativizaram a existência concomitante de outros riscos e estas espécies, em locais 
distintos, que implicasse na necessidade de sua preservação na área do empreendimento. Dessa forma, 
entende-se que as espécies Arthrocereus glaziovii, um cacto, e Trichomycterus novalimensis, um peixe, 
podem ter sua sobrevivência ameaçada com a supressão vegetal do empreendimento, de forma que a 
concessão desta supressão pode ter infringido a Lei da Mata Atlântica. Não se exclui a hipótese de que 
outras espécies endêmicas, restritas e ameaçadas impactadas pelo empreendimento também sofram 
ameaça de sobrevivência, cabendo adequada verificação. 

Quanto à fauna, os impactos da atividade minerária na Área de Influência Direta do empreendimento 
superam aqueles declarados nos estudos, afetando relações ecológicas que assumem significativa 
importância nos ambientes de entorno, elevando o risco de defaunação e comprometendo a sobrevivência 
de indivíduos de espécies ameaçadas, que poderiam ser impactados pela quebra de conectividade, perda 
de habitat, ruído e outros impactos do empreendimento.  

É importante alertar que existem várias cavidades na área do projeto ou atingidas por ele que abrigam grande 
riqueza de biodiversidade e novos organismos, sendo um deles é classificado como raro. Não foram 
aprofundados, no EIA/Parecer Único da SUPRI, estudos que garantam a proteção das espécies 
troglomórficas encontradas frente aos impactos diretos a estas cavidades e não foi possível afirmar que as 
cavidades serão efetivamente monitoradas, cuidadas/preservadas. Ademais, a negativa em realizar a coleta 
de espécimes existentes nas cavernas a serem suprimidas sugere ferir a normativa federal e os princípios 
de cuidado e zelo com a biodiversidade, uma vez que existem espécies em todo o bioma da Serra do Curral 
que sequer foram descritas. Ainda em relação às cavidades levantadas, deveria ser exigido (e não somente 
recomendado) que o plano de Monitoramento seja elaborado em consonância com as recomendações do 
documento Sismografia Aplicada à Proteção do Patrimônio Espeleológico - Contribuição Técnica à Análise 
de Estudos Ambientais, publicado pelo ICMBio em 2016, principalmente considerando o posicionamento das 
fontes emissoras e as cavidades – receptores potenciais. É premente, portanto, a necessidade de estudos 
mais aprofundados com relação ao diagnóstico ambiental.  

Sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP), há evidências da existência de APP de topo de morro. 
Também se observa a ocorrência do aquífero Cauê coincidente com as áreas de topos de morro e de 
altitudes mais elevadas, onde possivelmente se localizarão as cavas do empreendimento. Disto, infere-se 
sobre a necessidade de novas avaliações quanto aos prováveis impactos da implantação de unidades nestas 
áreas. 

Relativamente às Unidades de Conservação de Belo Horizonte contíguas ao projeto proposto, observa-se 
que a autorização fornecida ao licenciamento do projeto Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), da 
Mineração Tamisa, feriu o inciso 1º do artigo 41 da Lei 9.985/2000, o inciso II do Art. 41 da mesma Lei, que 
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exara que na área onde se pretende implantar o empreendimento, situada em uma zona de amortecimento, 
“só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas núcleo”. Ao contrário do condicionado, 
foram diagnosticadas possíveis ameaças à sobrevivência da fauna, flora e biodiversidade desses locais, ao 
se fragmentar o mosaico de vegetação nativa, aumentar o efeito de borda, inviabilizar o fluxo de animais, 
plantas e genes entre áreas. O empreendimento poderá comprometer as nascentes na vertente da Serra de 
Belo Horizonte, inclusive aquelas situadas no Parque das Mangabeiras, cujas águas abrigam seres 
endêmicos e ameaçados de extinção, bem como mantêm a rica vegetação destas zonas-núcleo, de forma 
que o déficit hídrico afetaria todos os seus ecossistemas. 

No que diz respeito aos impactos à paisagem da serra do Curral, da visada de Belo Horizonte, sem acesso 
aos modelos que constituíram o estudo de visadas, ao qual não foi disponibilizado para acesso público, foi 
realizada uma análise, com base no Modelo Digital de Terreno (3D) do Google Earth com foco na a área a 
ser impactada caso ocorra implantação da Cava Norte, região limítrofe a cava da EMPABRA, claramente 
visível de pontos de Belo Horizonte. Observando a localidade de implantação da cava verifica-se que haverá 
alteração de parte da cumeada da serra do Curral neste ponto. E, mesmo sem ferramentas mais sofisticadas 
à disposição, a partir das visadas no software gratuito, entende-se que há pontos na capital dos quais será 
possível avistar a operação da TAMISA. Isso constituí impacto à morfologia da serra do Curral, e por 
consequência a paisagem vista de Belo Horizonte, onde a serra é Patrimônio Cultural Tombado. 

Ademais, no que concerne ao Pico de Belo Horizonte, foi minorado o impacto ao marco tombado, símbolo 
da capital mineira. O estudo apresentado pela TAMISA coloca que o elemento geomorfológico, por estar 
fora da ADA do empreendimento, não será impactado. Contudo, a pretendida Cava Oeste dista apenas 150 
metros do Pico de Belo Horizonte. E, mesmo com fato histórico de comprometimento do Morro do Patrimônio, 
devido a movimentos de massa associados a vertente sul da Serra, em talude da mineração de Águas Claras 
(hoje desativada), locada área lindeira e com mesmo contexto geológico-geotécnico em que pretende-se 
instalar a cava Oeste, não foi considerado o RISCO DE COMPROMETIMENTO ao símbolo da capital. 
Também não foi apresentado levantamento criterioso e representativo das descontinuidades existentes no 
maciço e estudo cinemático que comprove a inexistência do risco frente à intervenção pretendida. O Parecer 
Técnico n° 0844/22, tratou especificamente do risco geológico ao Pico de Belo Horizonte e pontuou a 
necessidade de estudos mais aprofundados acerca deste possível impacto.  

O CMST majora a insegurança hídrica à população de Belo Horizonte e dos demais municípios atendidos 
pelo Sistema Integrado da RMBH da COPASA pelo risco à integridade da adutora do Sistema Rio das Velhas 
e seus equipamentos acessórios, dadas as atividades de detonação, movimentação de terra e rebaixamento 
do lençol freático. Não existe alternativa para substituição desta adutora em eventual sinistro, e este Parecer 
entende que a atividade proposta não é viável nesta localidade.  

Existem evidências consubstanciadas de ameaças a nascentes tanto na vertente do Alto Velhas quanto na 
vertente BH, bem como potencial possibilidade de interceptação do nível d'água nas cavas de mineração, o 
que implicaria em rebaixamentos indesejáveis do nível d’água, e relevantes alterações na linha piezométrica 
muito além da ADA. Tratam-se de questões não identificadas nos estudos apresentados. Os impactos 
negativos sobre os recursos hídricos de forma geral em todas as suas manifestações foram subavaliados 
ou não considerados. Foram concedidas quatro outorgas para fase 1. Argumenta-se que as outorgas devem 
ser analisadas, considerando o conjunto de intervenções no fluxo da água em ambas as fases. Tendo em 
vista que as intervenções no meio hídrico estão em questionamento, sugere-se prudente a suspensão das 
outorgas, conforme previsto na legislação, até que se possa reavaliar a viabilidade do empreendimento no 
local.  
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Em relação aos possíveis incômodos causados pelos ruídos produzidos pela atividade em suas várias 
etapas é importante destacar que o estudo afirma que a propagação de ruído poderá ocorrer com níveis 
de pressão sonora acima do avaliado pelo próprio estudo, seja por questões meteorológicas (ex: 
inversão térmica) ou ventos mais fortes. O estudo utiliza de limites mais permissivos e indica a implantação 
de monitoramento para controle que efetivamente não irão retratar a situação para possibilitar as 
intervenções necessárias (Ex: reposicionamento de equipamentos ruidosos ou até paralisação, quando os 
ruídos estiverem acima do permitido). Entende-se que seria necessário a implantação de monitoramento 
contínuo em pontos estratégicos - considerando as várias etapas do empreendimento e a tendência da 
propagação sonora - e com acesso on-line para as autoridades municipais.  

Confrontando os dados do EIA e do Parecer 12/SEMAD/SUPPRI/DAT/2022, que analisou o processo, 
existem algumas inconsistências em relação ao impacto de vibração que deveriam ser esclarecidas. 
Provavelmente, parte dos esclarecimentos podem/devem estar contidas na documentação de informação 
complementar a que foi possível acesso. 

Quanto a possível alteração na qualidade do ar, é importante destacar que os dados meteorológicos 
utilizados indicam que a direção predominante dos ventos é no sentido de BH e que a velocidade média dos 
ventos é expressiva, o que facilita o transporte dos poluentes para o município de Belo Horizonte e para 
áreas adensadas, que já possuem problemas referentes à qualidade do ar. 

O estudo apresentado possui deficiências em retratar a realidade para que o processamento dos dados na 
modelagem de dispersão de poluentes atmosféricas traga resultados mais confiáveis, sobretudo com 
utilização de dados de monitoramento da qualidade do ar oriundos de medições feitas em local pouco 
adensado e de 09 (nove) anos atrás, não retratando a realidade atual; a modelagem realizada não 
considerou todas as fases das atividades do empreendimento, que possuirão fontes de emissão, relevo e 
cobertura do solo diferentes, e que sofrerão alterações ao longo dos anos; utilização de dados de estação 
meteorológica que se encontra longe das fontes e de outras áreas do domínio considerado na modelagem, 
gerando resultados possivelmente menos precisos; utilização de baixa resolução na modelagem, levando 
em conta, dentre outros fatores, a topografia acidentada da região. 

Os resultados de concentração obtidos a partir da modelagem, ainda que não ultrapassem os limites 
estabelecidos na Resolução CONAMA 491/2018, se aproximam desses limites. Ressalta-se que o estudo 
apresentou prognóstico considerando apenas padrões intermediários e temporários 1 (PI-1), para as 
partículas inaláveis (PM10) e respiráveis (PM2,5), apesar da Resolução CONAMA 491/2018 estabelecer 
padrões intermediários e temporários (PI 1, 2 e 3) a serem cumpridos em etapas até alcançar o padrão final 
(PF). Assim, considerando a limitação para implementação de melhorias na mitigação das emissões de 
particulados, não houve apresentação de propostas visando atender o padrão final. 
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Diante dos diversos apontamentos feitos neste parecer acerca das não conformidades na instrução do 
processo, da inobservância de legislações restritivas imputadas nesta localidade, da fragilidade e ausência 
dos estudos, dos riscos/impactos/danos socioambientais aferidos como inaceitáveis, muitas vezes 
irreversíveis, infere-se que não existe base fundamentada nos aspectos técnicos deste processo que 
possibilitem a concessão das licenças do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST).   

 

Belo Horizonte, 13 de junho de 2022 

5 Equipe Técnica 

Ana Paula Barbosa V. Oliveira Marques - Engenheira Civil - BM: 70415-x 
Antônio Barbosa da Silva Júnior - Médico Veterinário - GEDAN BM 131428-7 
Bruno da Silva Tolentino - Engenheiro Ambiental - BM 109986-6 
Daniely de Cássia Deliberali – Engenheira Agrônoma – BM 112.682-0 
Léa Lignani Xavier - Engenheira Civil - BM 81789-2 
Leonardo Maciel Andrade - Gerente de Defesa dos Animais - BM 115193-0 
Lucia Helena Cornelio Lloyd - Bióloga - GELCP - BM 71717-0 
Márcia Pimentel Carvalho Tabatinga - Engenheira Química -- BM: 796771 
Marise Barreiros Horta - Bióloga/Ecologia/Flora - BM 127234-7 
Suzana Rodrigues Seguro - Engenheira Civil -  BM 79786-7 
Taynara D’Angelo - Engenheira Geológa - BM: 127.208-8 
 
Cientes e de acordo: 

 
Dany Silvio Amaral – Diretoria de Gestão Ambiental  

 
Pedro de Oliveira Franzoni – Diretoria de Licenciamento Ambiental 
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Introdução 

As políticas públicas de proteção da memória e do patrimônio cultural não são 

construções recentes. Elas se iniciam a partir de discussões internacionais que resultaram em 

práticas e orientações acerca das formas de atuação, das definições de critérios e da gestão 

desse patrimônio. A necessidade de preservar as referências culturais e os símbolos locais e 

nacionais foi motivada pelas demandas advindas das mudanças e transformações nos espaços 

urbanos ocorridas, principalmente, na primeira metade do século XX. Essas mudanças 

trouxeram à baila um discurso de proteção de edificações e monumentos, ameaçados ou 

suprimidos pela necessidade de modernizar os espaços urbanos. Em 1931, com a assinatura da 

Carta de Atenas, foram levantadas ações e possibilidades que viabilizassem a proteção do 

patrimônio cultural, através de instrumentos de reconhecimento institucional. O que deveria 

ser preservado ou não foi balizado por critérios técnicos vinculados a conceitos e teorias que 

objetivavam justificar, sob a ótica técnica, tais escolhas. 

A partir da Carta de Atenas, as políticas públicas de proteção e valorização do patrimônio 

cultural vêm sofrendo transformações diversas, incorporando novas teorias, conceitos, 

justificativas valorativas do que se pretende preservar e, o mais importante, as formas de 

efetuar a preservação. Ao se aceitar a ideia da modernização das cidades e todas as 

transformações e reconstruções que acompanharam essa idéia, as políticas de patrimônio se 

depararam com um embate entre novos valores e conceitos versus a tradição. Dessa forma, 

preservar o patrimônio passou a ser entendido como como a adoção de olhares e perspectivas 

sobre o tempo histórico sem confrontar a emergência do novo. Importante ressaltar que esse 

tempo histórico estava vinculado à um passado de glorias e feitos brilhantes, transcendendo o 

território das cidades e com alcance nacional. 

Acompanhando as transformações ocorridas no campo das humanidades, em especial 

da história, a preservação do patrimônio cultural se desvincula de um passado que se quis 

glorioso, das monumentais edificações e dos grandes feitos produzidos por heróis nacionais 

para se aproximar dos diversos grupos e sujeitos anteriormente negligenciados, que elaboram 

suas interpretações históricas das mais diversas formas, repletas de símbolos e laços 

identitários. Assim sendo, o desafio da gestão do patrimônio passa da simples preservação de 

palácios e edificação grandiosas para se aproximar da elaboração constante de instrumentos e 

recursos que deem conta de abranger e encampar a participação dos diversos grupos e sujeitos 

que compõem a sociedade. Nesse movimento de reconhecer as múltiplas possibilidades de 
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registros culturais atrelados à sua preservação, são incorporadas às políticas de patrimônio, 

para além dos valores estilístico-arquitetônicos, outras formas de registros que dão conta de 

reconhecer e identificar outros símbolos e elementos culturais referenciais para uma sociedade 

mais complexa. Essa tarefa demanda uma construção coletiva na legitimação das escolhas do 

que deve ser protegido, englobando novas temporalidades, conceitos diversos de cultura e 

símbolos não tradicionais, em uma pratica transdisciplinar e democrática. 

O debate acerca da necessidade de preservação do patrimônio Imaterial no Brasil pode 

ser percebido nos escritos e ensaios de Mario de Andrade diretor do Departamento de Cultura 

da Prefeitura de São Paulo. Atendendo a um pedido de seu amigo, Gustavo Capanema, Mario de 

Andrade elaborou o projeto da organização do serviço de patrimônio nacional, propondo a 

indicação do que seria importante de se preservar no que tange ao patrimônio cultural 

brasileiro, sendo que esse não deveria se restringir apenas a bens imóveis e edificados, abrindo 

assim, a perspectiva de preservação de outras categorias do patrimônio cultural brasileiro. 

Apesar de Mario de Andrade ter apontado, com precisão a necessidade de se preservar e 

proteger patrimônios culturais diversificados, a política do IPHAN e dos respectivos órgãos de 

proteção estaduais privilegiaram, ao longo do tempo, o que se chamou de patrimônio de “pedra 

e cal”, consolidando uma politica de preservação e proteção para os bens de natureza material, 

portadores de excepcional valor histórico e artístico, que tinham, o instrumento do 

tombamento, como instrumento legal de proteção. Mas somente, a partir da década de 1980, 

com as discussões para a indicação das referencias culturais brasileiras baseadas num 

processo amplo de participação popular, que as obras oriundas do fazer popular, são 

destacadas.  

Ao lado das referências culturais legitimadas pela história oficial, são também ouvidas 

as construções da memória, as narrativas locais, os fazeres cotidianos dos diversos grupos 

sociais. Ao lado das referências a um passado remoto, por vezes mítico, desvenda-se o valor 

das tradições e saberes vivos no presente. Essas manifestações culturais não mais são vistas 

como acabadas ou consolidadas, sendo tratadas como em um processo constante de 

transformação. Frente a esses novos desafios, a Constituição Federal de 1988 oficializou o 

conceito amplo e de orientação antropológica do patrimônio cultural. Segundo essa carta, no 

seu artigo 216: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
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referencia à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I. as formas de expressão; 
II. os modos de criar, fazer e viver; 

II. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
III. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
IV. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.1 
 

           A Constituição brasileira, portanto, tratou o Patrimônio a partir da dimensão simbólica e 

referencial, atribuindo valor aos bens capazes de garantir laços identitários. Entretanto, 

faltavam instrumentos e medidas especificas capazes de proteger o patrimônio cultural 

brasileiro em sua dimensão imaterial. No contexto dessas ideias, o município de Belo Horizonte 

instituiu, através da Lei 9.000, de 29 de dezembro de 2004, o registro dos bens culturais de 

natureza imaterial. Segundo esta lei, são considerados bens de natureza imaterial os processos 

de criação, manutenção e transmissão de conhecimentos; as práticas e as manifestações dos 

diversos grupos socioculturais que compõem a identidade e a memória do município; as 

condições materiais necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos anteriores e os 

produtos de natureza material derivados. Através do registro, o município pretende conferir 

reconhecimento e legitimidade aos bens de natureza imaterial, auxiliando na promoção e na 

construção de ações de salvaguarda, essenciais para a continuidade das manifestações 

culturais protegidas pelos registros.  

Em 29 de maio de 2008, em uma seção ordinária, o CDPCM-BH, por meio da Deliberação 

Nº 058/2008, publicada no DOM em 29 de maio de 2008, abriu o Processo de Registro de Bem 

Cultural de Natureza Imaterial nº 01.076225.08.76, referente à Comunidade Quilombola dos 

Luízes, localizada no bairro Grajaú. A partir de discussões internas, o CDPCM-BH deliberou por 

ampliar esse processo referente ao quilombo dos Luizes para as demais comunidades 

quilombolas auto-reconhecidas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares, na capital, incluindo 

assim o Quilombo dos Mangueiras e o Quilombo Manzo N’Gunzo Kaiango. 

 

Ismael Krishna de Andrade Neiva, técnico Diretoria de Patrimônio Cultural, Arquivo 

Público e Conjunto Moderno da Pampulha Fundação Municipal de Cultura - FMC 

                                                           
 1 http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_216_.shtm 
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Nota sobre a Pesquisa 

 

A pesquisa base dos estudos para este Dossiê foi realizada por uma equipe de 

antropólogas da Consultoria CAMPO | Cultura, Meio Ambiente e Patrimônio, selecionada, por 

meio de concorrência pública, e contratada pela Diretoria de Patrimônio de Belo Horizonte, no 

mês de abril de 2017.  A CAMPO é uma pessoa jurídica formalizada em 2013, especializada na 

prestação dos serviços pesquisa e consultoria antropológica, por antropólogas formadas na 

Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal da Bahia, integrantes fundadoras 

do Núcleo de Estudos em Quilombolas e Populações Tradicionais (NuQ) da UFMG, desde 2006.  

Para a realização dessa pesquisa contratamos outro consultor antropólogo, além de três 

pesquisadoras e duas assistentes de pesquisa. Durante o mês de abril, realizamos a mobilização 

da equipe de campo com dedicação à pesquisa bibliográfica  - que considerou todos os 

materiais de destque produzidos acerca dos três quilombos em Belo Horizonte: monografias, 

teses, dissertação, relatórios técnicos antropológicos, dentre outros (listados nas Referências 

Bibliográficas, ao final do Dossiê). O mês de abril de 2017 serviu também para articularmos a 

equipe de pesquisa CAMPO com a equipe quilombola de articulação com as comunidades, 

formada por dois integrantes de cada quilombo, com a finalidade de engajar as comunidades 

(tornando seu envolvimento mais participativo e propositivo), acompanhar as informações em 

elaboração e avaliar os materiais produzidos.  

Essa composição da esquipe, com inclusão de articuladores quilombolas foi uma 

proposta da CAMPO, prontamente acolhida pela equipe técnica da Diretoria de Patrimônio, em 

resposta a uma solicitação feita pela(o)s próprias lideranças quilombolas de Manzo Ngunzo 

Kaiango, Luízes e Mangueiras, interessadas em trabalhar no projeto sob uma condição mais 

favoável para a sua dedicação, sem grande prejuízo, inclusive, da renda que mantém a partir de 

suas ocupações de costume. A equipe quilombola foi contratada com contrapartida financeira 

proporcional às suas atividades desempenhadas no projeto: articular suas comunidades para 

acolhimento da equipe CAMPO e envolvimento com o trabalho (se disponibilizando para 

entrevistas, disponibilização de acervos fotográficos e documentários pessoais, etc.); 

acompanhamento e avaliação periódicos da elaboração dos conteúdos produzidos pela equipe 

CAMPO; participação em reuniões de acompanhamento e avaliação dos materiais produzidos. 
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O conteúdo da pesquisa foi elaborado a partir do vasto material bibliográfico pré-

existente conectado com as informações geradas com a pesquisa de campo que iniciou em 

maio de 2017 e teve duração aproximada de 3 meses, em cada comunidade. Foi seguido um 

roteiro de campo pré-elaborado, que envolveu diversas entrevistas semi-estruturadas, além de 

situações de gravação das filmagens e fotografias, e reuniões comunitárias. A maior parte dos 

depoimentos presentes no Dossiê foram prestados durante a pesquisa de campo. As exceções 

foram devidamente referenciadas com informação da fonte (entre parêntesis, ao final do 

trecho do depoimento transcrito). 

Entre agosto de 2017 foi iniciada a fase de finalização dos textos resultantes da pesquisa 

e articulação dos mesmos em seções, com constantes supervisões e revisões feitas pela equipe 

de coordenação CAMPO e equipe quilombola.  Ao longo do processo, foi verificada a 

necessidade de contratação de novos pesquisadores para detalhamento de aspectos específicos 

que se destacaram como temas de forte relevância, ainda não tão bem investidos, como: 

‘violações de direitos das comunidades’ e ‘outras experiências quilombolas na cidade’.  O 

resultado da pesquisa, selecionado e editado, encontra-se no Dossiê que, ora, apresentamos.  

Consideramos fundamental a inclusão dos vídeos documentários realizados pela 

CAMPO (um dos produtos contratados para o registro dos quilombos em Belo Horizonte como 

patrimônio cultural de natureza imaterial) como material resultante da pesquisa e base para 

apreciação dos conselheiros do patrimônio cultural, porque tem forte capacidade de síntese e 

condesação, por meio de outra modalidade expressiva, das informações apresentadas, em 

texto, no Dossiê. 

Por fim, cabe manifestar a satisfação, sem medida, em colaborarmos para trabalho de 

tamanha relevância social, cultural e política, envolvendo pessoas e comunidades de enorme 

estima para nós, da CAMPO,  cuja parte mais expressiva da formação acadêmica e profissional 

esteve dedicada às comunidades tradicionais. 

 

 

Fernanda de Oliveira e Ana Tereza Faria, antropólogas diretoras da 

Consultoria CAMPO. 
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Parte 1 - A CIDADE DE BELO HORIZONTE E AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS   

 

Belo Horizonte e o Lugar da Diferença  

A partir do que chamo de memórias cartográficas, convido o leitor para um passeio pela 

cidade “nua e densa” (Agier, 2011) de Belo Horizonte. O que caracterizam essas memórias 

cartográficas é o duplo movimento de mergulhar no particular, “de dentro e de perto” para 

depois emergir e estabelecer comparações com outras experiências e estilos de vida que, no 

âmbito urbano, podem transcender os níveis locais e nacionais. Neste passeio afetivo e afetado 

pelas vivências na urbe, será possível realizar um debate sobre: o processo elitista, racista e 

segregacionista que é marca de fundação da cidade de Belo Horizonte; bem como, o direito à 

cidade e à cidadania nos dias atuais.  

São as trajetórias, sensações e experiências através de caminhos cruzados que nos 

permitem apreender a cidade como a "coisa humana por excelência", de que nos fala L. Strauss, 

em Tristes Trópicos (1981). Múltipla e heterogênea, a cidade segue uma dialética entre a idéia 

de construção/desconstrução, rejeitando qualquer definição a priori da mesma. A cidade como 

movimento político e em movimento político, no sentido lato do termo polis, a saber: a política 

que impulsiona o movimento necessário à sua existência, às suas reproduções e 

transformações.  

No caso dos quilombos na cidade de Belo Horizonte trata-se de uma luta por habitar a 

cidade e apesar da cidade, uma vez que a cidade cresceu e avnçou sobre comunidades e suas 

territorialidades existentes desde muito antes de a cidade iniciar sua construção. Uma luta na 

qual o direito à cidade é uma demanda, mas de modo particular, é luta também pelo direito de 

fazer a cidade (Agier, 2011). Ou seja, de viver na cidade a partir de modos, saberes, viveres 

próprios e, não apenas a partir de um monólogo estatal, em geral, portador de um discurso 

insensível e até mesmo violador da diversidade.  

Em consonância com essa demanda pelo direito de fazer a cidade este Dossiê para 

Registro dos Quilombos como Patrimônio Cultural do Município apresenta as comunidades de 

Mangueiras, Luízes e Manzo Ngunzo Kaiango -  que se auto-identificaram como quilombolas e 

foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares  nos anos de 2005, 2004 e 2007 

respectivamente – descrevendo suas singularidades e principais instituições socioculturais a 

fim de argumentar sobre a  importância dos quilombos na cidade como Patrimônio Cultural de 

fato. Pois suas trajetórias, seus modos, saberes, viveres e fazeres, notadamente de matriz afro-
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brasileira, são, de fato,  experiências e instituições marcantes na cidade de Belo Horizonte. 

Resta o seu reconhecimento de direito, em consonância com as legislações especificas de 

reconhecimento do patrimônio cultural no município, das populações quilombolas em nível 

federal, das políticas de cidadania e direitos humanos, com a aplicação conjunta dos arts. 215; 

216 da Constituição Federal de 1988; e do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias- ADCT dessa Constituição. 

Chamada de a Constituição Cidadã por seu amplo caráter democrática, inclusivo, fruto 

da mobilização e participação dos movimentos sociais, políticos, religiosos, ecológicos, etc. 

reunidos sob a rubrica de “progressistas” e organizados em grande parte nos fins dos 

chamados anos de chumbo da Ditadura Militar. A feição cidadã de nossa Constituição, por 

influência desses movimentos, permite sermos, ainda que somente na teoria e não na prática, 

uma das sociedades mais avançadas em termos constitucionais, quer no campo dos direitos 

humanos, dos direitos de minorias, dos direitos sociais e previdenciários, quer em relação a 

temáticas específicas, tais como o direito das crianças e dos adolescentes, dos portadores de 

necessidades especiais, ou o que nos apetece em particular neste estudo, os direitos de grupos 

étnicos específicos, tais como indígenas e quilombolas. É necessário reafirmar que tais direitos 

não são uma dádiva do poder legislativo reunido na Constituinte, e sim, uma conquista árdua e 

tensa dos movimentos sociais, em torno de cada um dos artigos constitucionais. Torna-se 

necessário também afirmar que essas conquistas não são definitivas, estando em constante 

disputa com outras forças ativas da sociedade, que veem esses direitos como nocivos. Podemos 

afirmar sem dúvidas – para nosso lamentar, diga-se de passagem - que esses direitos de 

cidadania encontram-se atualmente bastante ameaçados tanto pela política de Estado Mínimo, 

quanto, no discurso das forças “conservadoras”, dominante nos meios ideológicos e 

burocrático-administrativos do poder público. Ainda a respeito da Constituição de 1988, o 

jurista José Afonso da Silva (1991:723) assim a descreve: “dentro e à vista dessas 

circunstâncias, fez-se uma obra, certamente imperfeita, mas digna e preocupada com os 

destinos do povo sofredor. Oxalá se cumpra, porque é nisso que está o drama das Constituições 

voltadas para o povo: cumprir-se e realizar-se, na prática como se propõe nas normas, porque 

uma coisa têm sido as promessas, outra a realidade.” 

O reconhecimento das três comunidades quilombolas, Mangueiras, Luizes, Manzo 

Ngunzo Kaiango, enquanto sujeitos do direito de registro patrimonial significará o 

reconhecimento da importância desses coletivos para uma citadinidade mais diversificada em 

Belo Horizonte e, principalmente, o reconhecimento das resistências históricas e 
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extraordinárias desses coletivos contra processos de desterritorialização, de violência racial, 

étnica, religiosa, e cultural, dentre outros processos hostis constituidores da formação das 

cidades.  

Some-se que o reconhecimento dessas comunidades será um necessário contraponto a 

um discurso e uma prática administrativos no qual têm prevalecido os valores da tecnicidade, 

de um ordenamento e de um modelo de bem estar social monológico que geram o efeito de um 

processo de negação da diferença e de gentrificação da cidade, através da invisibilização e 

silenciamento de coletivos e comunidades formadores da metrópole belo horizontina2. 

 Nas cidades, é preciso que se reconheça, registre e valorize outros discursos e as 

práticas tornando possível a criação de espaços para aquilo que o antropólogo francês M. Agier 

(2011) chamou de uma cidade dos acontecimentos e situações. Ou seja, a cidade real e 

conformada pelos “citadinos que aí habitam, trabalham, passeiam, gostam de certos cantos, 

praças, cruzamentos” (2011:173). Dito de outro modo, uma cidade que se faz e é refeita 

constantemente pela atividade humana. A cidade é feita, portanto, de lugares, das lembranças, 

das presenças, das ausências, das alegrias e das dores, dos pedaços, dos trajetos (Magnani, 

1996). Vista de dentro e de perto, a cidade - encanta nos seus desencantos e re-encanta em seus 

diversos cantos - cria e (re)cria as relações sociais com suas continuidades e descontinuidades. 

É nessa cidade habitada e vivenciada, que na contemporaneidade se situam esses quilombos e 

suas lutas, que conformam resistências e formas de viver, saber, fazer e compor com a cidade. 

Vista da janela do Terreiro Senzala de Pai Benedito, no Quilombo Manzo Ngunzo 

Kaiango, do alto da Rua São Tiago, no bairro de Santa Efigênia/Paraíso, regional leste de Belo 

Horizonte, a cidade descortina-se como um emaranhado de ruas, casas, prédios, sobrados, 

lojas, galpões, puxados, construções incrustadas nos morros que compõem a Serra do Curral, 

ela própria um Patrimônio Cultural da cidade – ainda que muitas vezes vilipendiada pela 

urbanização descontrolada e pela atividade mineradora, aos fundos. Entre as casas, becos, ruas, 

ruelas, times de futebol, antenas de TV, moças e rapazes pelo passeio, senhoras em papos 

animados nos portões, no tráfego das motos, no cumprimento do bêbado e no olhar do 

comerciante, a urbanidade vai sendo feita e também desfeita.  

De um lado, o morro, a favela, a vila, a cidade chamada de informal pela burocracia 

municipal e do outro, lá embaixo aos seus pés, a cidade chamada de formal com suas praças, 

                                                           
2Para maiores detalhes sugiro a leitura dos relatórios temáticos do Projeto Cidade e Alteridade. Principalmente o 
Relatório 04: “REASSENTAMENTOS-URBANOS” 
http://cimos.blog.br/wpcontent/uploads/2013/08/relat%c3%93rio4_reassentamentos-urbanos_13-3_cf.pdf. 

http://cimos.blog.br/wpcontent/uploads/2013/08/RELAT%C3%93RIO4_REASSENTAMENTOS-URBANOS_13-3_cf.pdf
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parques, bulevares, ruas calçadas, prédios altos e luxuosos, com suas câmeras, porteiros negros 

e patrões brancos. De um lado, a outrora chamada de Cidade Jardim, a cidade planejada, a 

cidade-capital, a cidade símbolo da República nascente nos fins do século XIX.  E de outro lado, 

a cidade fora dos contornos planejados, com seus modos, suas diver(sas)gentes organizações, 

saberes, viveres e sociabilidades. 

Ao contrário da cidade planejada para as elites econômicas e políticas e para o alto 

funcionalismo público (cidade segregacionista em seu desenho urbano e social, como indica a 

própria toponímia de um de seus bairros: o dos Funcionários, localizado no centro da urbe 

planejada)– a outra cidade, construída fora da chamada zona urbana conformada pelo 

(Avenida) Contorno, abriga uma grande diversidade populacional, sendo habitada pelos 

operários remanescentes da construção da nova capital, muitos deles negros recém-libertos da 

escravidão3,  mas também pelos imigrantes estrangeiros, por imigrantes pobres do interior de 

Minas Gerais e por alguns moradores mais abastados, que residiam em casarões, chácaras e 

palacetes.  

O Estado das Minas Gerais dos fins do século XIX reunia a maior população do Brasil, 

com cerca de três milhões e duzentos mil indivíduos. O contingente populacional, bem como a 

extensão do estado e a possível inadequação da então capital eram vistos como “um problema” 

pelas elites política, social e econômica mineira. Que de tempos em tempos, ensaiava a 

mudança da capital, da cidade de Ouro Preto para uma região mais central.  A ausência 

deliberada de uma política de fixação dos outrora escravizados, marca da experiência pós-

emancipacionista impulsionou o  aumento das migrações entre áreas rurais (RIOS; MATTOS, 

2005; FRAGA FILHO, 1996; 2009), e entre estas e os centros urbanos já existentes ou que se 

formavam então. Esse foi o caso de Belo Horizonte, cidade nascente e para qual, desde que 

respeitando o seu devido lugar na estrutura social, a presença de mão de obra de migrantes era 

bem vinda e fundamental. 

Segundo Júnia Caldeira (1998), a tentativa de mudança da capital já havia se 

manifestado antes em 1789 – quando da Inconfidência Mineira - e posteriormente em 1821, 

1833, 1843, 1851, 1867, mas o projeto só se realizou com a proclamação da República. Deste 

modo, em 1891 a nova constituição republicana do estado de Minas Gerais trazia em seu artigo 

13 a seguinte determinação: “Art.13 é decretada a mudança da capital do Estado para um local 

que, oferecendo as precisas condições higiênicas, se preste à construção de uma grande 

cidade”. 
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A nova capital mineira, deveria ser como consta na declaração de mudança da capital, 

“um novo espaço higiênico e grandioso, o que significa não colonial, limpo, varrido pela luz, 

visível para o controle, em suma, moderno”. Para Cynthia Veiga (1994) a nova capital deveria 

ser vista como um laboratório de experiências que tinha como finalidade fabricar uma 

urbanidade entendida como modernidade. Através da fundação de uma cidade-símbolo, – 

erguida de modo monumental e baseada em um modelo técnico-científico de organização do 

meio urbano – essas elites buscavam, ao menos no discurso, o espetacular(izado) surgimento 

de uma nova época: política, social, econômica cultural. Este processo de uma nova época, para 

João Antônio de Paula e Roberto Monte-Mór (2000), fez parte dos esforços republicanos de 

“mudar para não transformar”. 

Belo Horizonte era metáfora da nova ordem, aquela que mudou para manter tudo como 

antes. Nas paragens mineiras, o projeto ordenador apesar de modernizador no sentido urbano, 

deveria coadunar e reforçar o elitismo, o favorecimento as famílias formadoras das elites 

minerarias e/ou políticas, as práticas patrimonialistas e patriarcais. A nova capital deveria ser, 

portanto moderna na aparência e tradicional no conteúdo. Junia Pimentel (1989:27) 

corretamente afirma que “o moderno, na verdade, refaz e aprofunda a dominação. (...) hoje 

burguesia, urbana e industrial. Ontem, senhorial e agrária”. Segundo Aguiar (2006) estava previsto 

para além do espaço denominado de urbano, nas margens desse, a presença de núcleos agrícolas que se 

constituíram de assentamentos de colonos estrangeiros, inicialmente e, depois, também, brasileiros 

(dentre estes últimos, havia restrições explícitas, no Regulamento, à concessão de terras a ex-

escravizados e seus descendentes), e dentre suas finalidades iniciais estava a produção de gêneros 

alimentícios e outros, para abastecer a cidade 

Ou seja, a sugestão pela mudança da capital e, depois o processo  construtivo da nova 

capital é justificado, apresentado e vendido, como: o novo, o moderno, o republicano, o 

emancipado, mas na prática e por decisões propositais, e não pelo acaso, o que temos é uma 

cidade que repete práticas, como o não republicanismo, o patrimonialismo, a segregação de 

raça e classe dentre outros.  

Em 1895, tendo como direção o cientificismo positivista da época4, é aprovado o projeto 

do engenheiro carioca Aarão Reis, inspirado no higienismo de Haussman e nos traços 

simétricos de L’Enfant. O projeto refletia o temor da desordem urbana gerada pela 

imprevisibilidade, bem como o pavor pelos conflitos entre atores de diferentes segmentos 

                                                           
4Para maior entendimento das questões políticas envolvidas na mudança da capital ver Junia Caldeira (1998), 
Thais Pimentel (1989), Cynthia Veiga (1994), Lilian Gomes (2004), Berenice Guimarães (1991). 
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sociais. E deste modo, além de celebrar a nova época respondia aos incômodos, da antiga época, 

que parte das elites mineiras sentia em relação a Ouro Preto e sua divisão frouxa do espaço 

urbano entre os diferentes grupos sociais.  Segundo o regulamento da comissão construtora da 

nova capital, a mesma se organizaria do seguinte modo: 

(...) a planta da futura cidade dispondo-se na parte central, no local 

do atual arraial, (...) para constituí-la em centro obrigado da cidade, 

e assim forçar a população, quanto possível a ir se desenvolvendo 

do centro para a periferia como convém a economia municipal, à 

manutenção da higiene sanitária, ao prosseguimento regular dos 

trabalhos técnicos. Essa zona urbana é delimitada e separada da 

suburbana por uma avenida do contorno, que facilitará a 

conveniente distribuição dos impostos locais, e que, de futuro será 

uma das mais apreciadas belezas da nova cidade.5 

 

O trecho reproduzido acima, de autoria do engenheiro responsável pelo projeto e pela 

construção da nova capital, não deixa margem para dúvida: a cidade nascente do Belo 

Horizonte deveria se reger pelo signo do novo, da ordem, do planejamento, do progresso, da 

organização, da técnica e da razão. Neste projeto, como se vê, a diversidade deveria ser 

combatida em nome de uma normatização e de uma homogeneização que se impunha através 

da imposição de uma ordem pela qual as desigualdades, simbolizadas, por exemplo, na 

ausência de moradias para os operários construtores da cidade não era uma questão central. 

Um modelo que pretendia abolir as diferenças vistas como desarmônicas, mas não as 

desigualdades. Lilian Gomes (2004:37) chama a atenção para a planta da cidade “não ter 

previsto lugar para os antigos moradores do Arraial do Curral Del Rei nem, tampouco, para os 

trabalhadores que vieram construir a nova capital”. 

Belo horizonte, foi definida pelo projeto de Aarão Reis, como uma cidade concêntrica, 

dividida em três zonas: urbana, suburbana e rural. Apesar de moderna, possuía – como uma 

cidade medieval – uma Avenida do Contorno, que delimita não apenas de modo simbólico, mas 

geograficamente a zona urbana e planejada das demais zonas: suburbanas e rural de 

planejamento precário ou inexistente (Figura 1). A zona urbana planejada tem um traçado, que 

segue parâmetros geométricos em que se privilegiam os ângulos retos para as vias principais e 

                                                           
5REIS, Aarão. Ofício n.26 Belo Horizonte, 23 de março de 1895. In: Magalhães e Andrade (1989). 
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as diagonais para as vias secundárias conformando um quadro de rigidez interna e uma clara 

delimitação das zonas.  

 

 

Figura 1: Planta Geral da Cidade de Belo Horizonte em sua inauguração, a 

regiao rasurada é a zona urbana. 
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 Uma cidade que se via como centro. Nas palavras de Aarão Reis.  

 

(...) centro obrigado da cidade, e assim forçar a população, quanto 

possível a ir se desenvolvendo do centro para a periferia como convém 

a economia municipal, à manutenção da higiene sanitária, ao 

prosseguimento regular dos trabalhos técnicos (...)  um novo espaço 

higiênico e grandioso, o que significa não colonial, limpo, varrido pela 

luz, visível para o controle, em suma, moderno (...).6 

 

Uma cidade sem margens para os fora de lugar (Agier, 2011) e para novos espaços-

tempos que não se conformavam no centro obrigado e forçado da cidade. Os lugares de fora 

que o projeto ordenador da nova capital quis eliminar são também lugares que tornavam e 

tornam possível a existência das diferenças e da política em sua dimensão potencial de polis. 

Belo Horizonte nasceu como cidade na mesma medida em que se tentou negar seu caráter 

citadino. Berenice Guimarães (1991), em “Cafuas, barracos e barracões”, reconstrói a tentativa 

de negar à cidade aquilo que chamo aqui de sua citadinidade, através da expulsão física 

daqueles que carregavam no corpo e nas atitudes a diferença indesejada.  

Apesar da presença de trabalhadoras e trabalhadores negras(os) atuando na cidade 

desde sua origem (como atestam documentos como registros policiais e de atendimentos 

médicos), nas narrativas sobre a história de Belo Horizonte, existe um silenciamento das 

histórias das pessoas negras, sobre sua presença na cidade. Restou aos antigos habitantes do 

Curral Del Rey e aos trabalhadores e operários migrantes trazidos para o erguimento da nova 

capital, as múltiplas resistências e transgressões desse modelo excludente, como por exemplo, 

as ocupações das áreas suburbanas. São estes fora de lugar – notadamente os de cor para usar 

termos da época – os participantes da construção da verdadeira citadinidade, a partir de suas 

resistências. 

 

Segundo Berenice Guimarães (1991) a utilização da expressão “favela” para nomear 

bairros constituídos por trabalhadores pobres, em Belo Horizonte, é encontrada, com 

                                                           
6 Idem 
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freqüência em fontes policiais, periódicos e fontes administrativas, desde os primeiros anos da 

história da cidade. Para além dessa denominação, as fontes administrativas fazem referência, a 

expressões como bairro de “cafuas”, para designar os mesmos tipos de bairros, nas primeiras 

décadas do século XX. Essa autora ressalta, que desde muito cedo e ao longo dos anos, observa-

se, uma política de “remoção” dessas populações, por meio de práticas higienizadoras 

divulgadas como urbanizadoras – remoções que insistem nos dias atuais e, que notadamente, 

já buscaram operar  contra os três quilombos aqui Mangueiras, Luizes e Manzo Ngunzo 

Kaiango.  

Na zona urbana, o plano estatal segregacionista se impôs, para além da expulsão dos 

antigos moradores, através de uma série de medidas complementares, tais quais: a demolição 

de toda e quaisquer construções anteriores, restando apenas a então Matriz de Nossa Senhora 

da Boa Viagem – que, por sua vez, foi demolida décadas depois para dar origem à nova Matriz; 

a definição da toponímia das ruas, avenidas, praças e logradouros públicos que deveriam 

remeter aos fatos, personagens e cidadãos com relevantes serviços prestados à pátria, bem 

como aos rios, montanhas e cidades que eram marcos significativos para a República. A cidade 

representava assim em suas ruas, praças e demais logradouros, a sagração de uma história 

unilinear e dos vencedores, a história das elites agrárias e mineradoras mineiras, na qual 

caberia no plano inicial apenas uma genérica e estereotipada homenagem em algumas ruas do 

centro; genérica e estereotipada homenagem também aos silvícolas originários da terra vistos 

como povos que deveriam desaparecer enquanto diferença em um processo civilizador de 

embranquecimento. 

 Segundo Caldeira (1998:81) a ocupação segregada da zona planejada se constituiu 

também com a doação de mais de 1000 lotes circunvizinhos ao então Palácio Presidencial que, 

com a inauguração da cidade, foi batizado de Palácio da Liberdade. Ou seja, a liberdade para ter 

lotes localizados na área mais nobre da cidade planejada (denominada Bairro dos 

Funcionários, que hoje comporta os bairros de alta classe: Funcionários, Savassi, Lourdes, 

Santo Antônio), foi concedida às antigas elites. Constituindo um processo patrimonialista e 

racial de privatização e concentração de terras, que foram originalmente compradas e 

urbanizadas com verbas públicas, nas mãos de uma pequena elite econômica e política. 

Observe-se que, no que se refere diretamente aos quilombos em Belo Horizonte, privilégio 

semelhante interferiu definitivamente na territorialidade do Quilombo Mangueiras: em 1914, o 

município de Belo Horizonte doou uma extensa área pertencente ao Ribeirão da Izidora, para a 
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família de Hugo Furquim Werneck, um médico que se mudara do Rio de Janeiro para Belo 

Horizonte. 

Os resultados de todos esses processos consolidaram e aprofundaram as desigualdades 

estruturais, sociais, raciais, étnicas presentes na formação da cidade. Belo Horizonte, como 

dito, foi pensada por uma ideologia conservadora – mudar para não transformar – de seus 

fundadores e construtores como uma cidade-símbolo e monumento, mas também como um 

espaço de segregação da diferença. Essa mudança como fundo de permanência se pontua nas 

estratégias ainda nos dias atuais para a organização do espaço urbano. É contra esse discurso 

que emerge a presença quilombola na cidade de Belo Horizonte. Ana Queiroz (2015:18) afirma 

com precisão: 

 

[...] a emergência de comunidades quilombolas em áreas urbanas 

pode contribuir para que possamos apreender o emaranhado de 

trajetórias que constituem a cidade. Estas comunidades 

estabelecem espacialidades através de aspectos não apenas de 

natureza material, mas, também, de natureza simbólica. Forjam 

suas fronteiras identitárias e espaciais por meio de suas diferenças 

sociais, econômicas e culturais, estabelecendo territórios que 

rompem com a unidade e expõem a pluralidade em que se 

configura a cidade. E, no processo de constituição destes outros 

territórios e ressignificação de suas identidades, os sujeitos 

encontram a possibilidade de construírem outras histórias e outras 

cartografias para suas vivências no espaço urbano. 

 

A resistência dos três territórios autorreconhecidos e certificados como quilombos na 

cidade, Mangueiras, Luízes, e Manzo Ngunzo Kaiango, apresenta a oposição a um processo 

histórico, ainda corrente, de higienização urbana e expulsão da diferença. Processo esse, 

operado tanto por forças da sociedade civil, quanto pela leniência ou apoio das esferas 

governamentais, e que coloca em permanente risco a existência desses grupos. Constitui-se 

assim a segregação sócio-espacial promovida pelo poder público, materializada na divisão 

entre a zona urbana, destinada a funcionários públicos, proprietários da antiga capital Ouro 

Preto e a zona suburbana, destinada às classes populares, com menor desenvolvimento em 
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termos de infraestrutura urbana. E ainda assim, mesmo nessas zonas suburbanas e agrícolas, a 

presença negra não era bem vinda (Le Ven, 1977). 

 A distribuição de grupos étnico-raciais na metrópole belohorizontina, portanto, desde 

sempre respeita uma segregação sócio-espacial que não é aleatória. Apesar de haver espaços 

de relativa convivência inter-racial existiu e existe um conflito latente na cidade em que os 

negros (pretos e pardos) tendem a vivenciar em termos urbanísticos uma cidadania 

inferiorizada, o que não condiz com o projeto e ideário de uma cidade democrática.  A cidade é 

construção de seus citadinos, são estes os arquitetos e alicerces das territorializações e 

territorialidades da cidade. Tornar os quilombos autorreconhecidos e certificados da cidade de 

Belo Horizonte em Patrimônio Cultural não deverá implicar em um recorte/segregação do 

espaço urbano da cidade pra o respeito às suas especificidades, mas, deverá inspirar o 

reconhecimento público e oficial da vida vivida e vivenciada destas comunidades e sua 

contribuição extraordinária para a composição de uma cidade com diversificada cidadania. 

    Carlos Eduardo Marques, doutor antropólogo 

 

Cidade Vivida e Vivenciada 

Apesar de ter sido planejada, como visto nas palavras de seu construtor, para crescer do 

centro para as margens, o que se viu desde os primeiros anos de ocupação da nova capital foi 

seu oposto, uma cidade que cresceu nas e das margens.  

A cidade nas e das margens, fora da sua Avenida do Contorno, é marcada pela exclusão 

de parte de seus cidadãos. Segundo o IPEA7, entre 2007-2012, a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte – RMBH teve o segundo maior crescimento de déficit habitacional do Brasil. Segundo 

este Instituto, a RMBH vai na  contramão dos dados nacionais onde houve redução do déficit 

habitacional. Por sua vez, a Fundação João Pinheiro, do governo estadual, registra que em 2007 

a cidade detinha um déficit de 171 mil moradias. Segundo o Anuário de Belo Horizonte (2000) 

na década de 1910 do século passado, portanto, quando a cidade tinha pouco mais do que uma 

década de existência, 70% da população viviam nas zonas suburbana e rural. Conformando o 

que Paula e Monte-Mor (2000) denominaram de duas categorias de cidade. 

 

                                                           
7http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20656 consultado em 28 de 
agosto de 2014. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20656
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Nos primeiros anos, o crescimento da cidade se deu em seu sentido leste-oeste, na zona 

não planejada e suburbana vizinha ao centro, contrariando os planos de seu construtor que, 

como visto, planejara uma pequena área urbana na qual a avenida mais larga da cidade, a 

ligaria no eixo sul - norte, sendo este o eixo de desenvolvimento ordenado da malha urbana: 

“Apenas a uma das avenidas, que corta a zona urbana de norte a sul e que é destinada a ligação 

dos bairros opostos, dei a largura de 50 m, para constituí-la em centro obrigado da cidade” 

(Reis, 1989). Tal desenvolvimento fora do eixo pode ser explicado pela patrimonialização da 

zona urbana pelas elites, restando aos demais moradores a ocupação das zonas suburbana e 

rural, que também foram alvos de privataria, sendo seu comércio formador de uma clientela 

em termos políticos e econômicos. 

A ocupação destes lugares fora do eixo se inicia a leste nos, hoje, bairros da Floresta, 

Santa Efigênia e Santa Tereza e a oeste com a ocupação do Carlos Prates, Prado e Calafate, 

regiões onde estão localizados dois – Manzo Ngunzo Kaiango e Luízes – dos três quilombos 

sujeitos desse processo de reconhecimento como patrimônio. A ocupação precoce destas 

regiões e sua localização vizinha à zona urbana levaram a incorporação destes bairros ao lugar 

de zona urbana, ainda nas primeiras décadas da cidade, em termos de algumas políticas 

públicas. Tal incorporação, em um procedimento que se retroalimentava da especulação dos 

preços da terra e de um processo cartorial de registros de imóveis sujeitos às fraudes, 

culminou muitas das vezes em nova expulsão dos antigos moradores – notadamente os 

diferentes indesejados – para áreas ainda mais suburbanas. Processo este ainda vigente, como 

no caso das invasões sofridas pelos Quilombolas de Luízes, ou do apertamento do Quilombo de 

Manzo, e dos projetos urbanos gentrificadores na vizinhança do Quilombo de Mangueiras, 

localizado no que era considerada área rural, a época de fundação da cidade de Belo Horizonte, 

na divisa com o município de Santa Luzia. 

Os anos 1930 e 1940 deram início um período de grande crescimento populacional da 

cidade, que contrariando o planejado, continuava a crescer pelas margens. Ao fim dos anos de 

1930 a população da cidade chegou à casa dos 200 mil habitantes, número máximo para o qual 

havia sido planejada. Dez anos mais tarde, a cidade comportava cerca de 350 mil habitantes. A 

partir dos anos 1940, o crescimento das margens acaba por se estender para quase toda a zona 

definida como suburbana no projeto inicial da capital. A especulação imobiliária combinada 

com um processo de ocupação negociada e ocupações forçadas – em termos de uma clientela e 

arranjos econômicos, jurídicos e políticos – expandem a mancha urbana, os trajetos e os 

projetos dos fora do eixo por todo o tecido da cidade. 
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Por outro lado, os anos 1940 são também marcados por dois processos de ocupação 

induzidos pelo poder público. O primeiro deles é a criação do Distrito Industrial, denominado 

de Cidade Industrial que, localizada na cidade vizinha de Contagem significou um atrativo de 

ocupação das extremidades dos vetores oeste e norte da cidade. A criação deste distrito levou a 

abertura de uma via rodoviária do centro da capital a este Distrito Industrial.  Além da cidade 

industrial, os anos 1940 são marcados por um novo lugar planejado e ordenado pelo poder 

público, a Pampulha, região escolhida para ser área de lazer e veraneio das elites 

belorizontinas. 

 Os anos 1950 são um período de transformações no perímetro urbano da cidade 

planejada, com o surgimento de várias novas edificações e dos primeiros arranha-céus, bem 

como de reformas viárias para acomodar os aproximadamente 500 mil habitantes da agora 

metrópole belorizontina. 

Os fora do eixo por sua vez continua(va)m – a fazer a cidade – ocupando cada vez mais 

as zonas suburbanas e atingindo a chamada zona rural, do projeto da cidade-capital. Aqui se faz 

necessário lembrar que, por outro lado, essa zona rural nunca fora um vazio a ser conformado a 

partir do centro planejado, como confirma a história dos Quilombos de Luizes e Mangueiras, 

existentes desde antes do surgimento de Belo Horizonte. Outra parte destes fora do eixo 

intensificam as ocupações das regiões montanhosas da cidade, principalmente aquelas 

localizadas na zona sul e leste, vizinhas à região onde se localizavam boa parte da demanda por 

seus trabalho, em geral no setor primário: construção civil e serviços domésticos. 

Os anos 1960 assistem à explosão demográfica da cidade que, acompanhando as demais 

capitais do sudeste, torna-se atrativa para os migrantes principalmente do interior do estado e 

da região nordeste, em busca de oportunidades na nova região industrial. Note-se que Mameto 

Muiande, matriarca do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, ainda criança na década de 1950, 

migra com sua mãe de Ouro Preto para Belo Horizonte, indo habitar justamente a zona leste de 

BH, onde conseguiu se estabelecer como lavadeira de roupas para os militares do bairro 

Paraíso/Santa Efigênia. 

A população da cidade atinge na década de 1970 uma população com 1.255.415 

habitantes, o que significou um impressionante crescimento de quase 100% no período de uma 

década e meia. Ao fim desta década, a mancha urbana, os trajetos e projetos dos fora do eixo 

alcançarão todo o tecido urbano, suburbano e praticamente todo o tecido rural da capital, que 

passou a avançar sobre os municípios vizinhos, tornados cidades dormitório. 
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Figura 3: Mapas representando à progressão da mancha urbana da cidade de Belo 

Horizonte, a área tracejada de preto é a cidade planejada. Fonte: Anuário 

Estatístico de Belo Horizonte, 2003. 

 

A partir de fins dos anos 1970 a cidade transborda de seus limites geográficos. Desde 

então, passa por constantes processos de rearranjo sócio-espacial que reforçam a segregação 

econômica e étnico-racial, as ocupações pelas margens e os projetos dos fora de eixo. Esse 

processo culmina, nos anos 2000, com a combinação entre: uma expressiva diminuição de 

áreas livres, aumento da especulação imobiliária, concentração fundiária/imobiliária, restrição 

ao processo de autoconstrução, financiamento público de grandes empreendimentos 

imobiliários e, por fim, a realização de grandes eventos esportivos, que forjaram uma 

supervalorização do preço dos imóveis, de modo que os fora do eixo foram mais uma vez 

empurrados para as margens da cidade, para os bairros dormitórios das cidades vizinhas do 

cornubamento de Belo Horizonte. 

Carlos Eduardo Marques, doutor antropólogo. 

 

 O Quilombo Enquanto Definição Científica 

Pretende-se, nessa seção, explorar alguns conceitos que ajudam a definir a ideia de 

‘quilombo’ na contemporaneidade para desfazer certa dificuldade de compreensão, pelo senso 

comum, a respeito da existência de comunidades quilombolas em Belo Horizonte. Esse 

exercício consistirá em uma pequena revisão bibliográfica para apresentar as diferentes 
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concepções na elaboração da categoria ‘quilombo’ e que, posteriormente, influenciaram direta 

ou indiretamente na construção da categoria contitucional e jurídica atual de ‘comunidades 

remanescentes de quilombos’, processo chamado de ‘ressemantização’ ou ‘nova sematologia’ da 

categoria quilombo. Portanto, buscaremos facilitar o entendimento dessa categoria no campo 

oficial relativo ao Direito e às políticas públicas de Estado – considerando ser essa a semântica 

atinente à políticas de reconhecimento do patrimônio cultural -, não contemplado o 

diversificado campo semântico elaborado por diferentes comunidades e sujeitos, que se 

entendem e auto-denomimam como quilombolas, historicamente e na contemporaneidade (me 

refiro aqui aos diferentes movimentos sociais e culturais que cunham a identidade ‘quilombola’ 

antes da Constituição de 1988 e, mesmo após, de outras maneiras, com outras formas e 

conteúdos estéticos e políticos, que extrapolam, as vezes de modo convergente, outras vezes de 

modo divergente,  os significados definidos/acolhidos/tolerados pelo Estado Nacional). 

A palavra ‘quilombo’, no Dicionário Aurélio (1988), é definida da seguinte maneira: “s.m. 

bras. Valhacouto de escravos fugidos”. Dito de outra maneira, quilombo, conforme senso 

dicionarizado, designa os redutos constituídos pelos negros fugidos da escravidão no Brasil 

Colonial e Imperial.  

Segundo Guimarães (1983), para se identificar um quilombo importa menos seu 

tamanho e o número de negros fugidos que o compõem do que seu traço marcante, que é a 

negação do sistema escravista. A noção de quilombo adotada por Guimarães é tributária das 

análises de Décio Freitas e Clóvis Moura e baseia-se numa premissa filosófica e política: a busca 

pela liberdade por meio da negação de um sistema opressivo. Por essa definição, os quilombos 

passam a ocupar o locus de resistência das classes oprimidas, a primeira gesta de um 

movimento de resistência e luta social. Neste sentido, o Quilombo é aquilo que se busca 

celebrar, não porque ele substancializa um passado, pelo contrário, porque se trata de um 

patrimônio vivo, que comunica passado, presente e futuro. 

Outra importante corrente teórica se estruturou por uma abordagem tecnicista, 

segundo a qual a melhor maneira de definir quilombo passa pela busca de certos traços em 

comum, por uma tipologia na qual o acento são as dimensões espaciais, o número de membros 

e as atividades econômicas desenvolvidas. Schwartz (1994) define que um quilombo com até 

cem membros deveria ser considerado pequeno. Por sua vez, Gomes (1996) se refere a uma 

divisão entre mocambos e quilombos, os primeiros dividindo-se em dois tipos: os pequenos 

mocambos (entre dez e trinta integrantes), os médios mocambos (com duas ou três centenas 

de integrantes) e, finalmente, o quilombo. 
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Röhring-Assunção (1996) elabora uma classificação com base na localização geográfica 

e nas atividades econômicas e, do cruzamento das duas variáveis, conclui pela existência de 

três formas básicas de quilombos, diferenciadas em razão de sua independência econômica em 

relação aos núcleos de povoamento rural ou urbano: os pequenos quilombos (próximos das 

fazendas), os quilombos de economia de subsistência relativamente desenvolvida (com 

eventual comercialização de excedentes) afastados dos núcleos de povoamento rural ou 

urbano, e o grande quilombo de base agrícola e minerador, também afastado dos núcleos de 

povoamento rural ou urbano.  

As definições acima, de certa forma, se aproximam das noções arqueológicas de 

quilombo. Essa aproximação é sinalizada pela abordagem histórica e passadista de quilombo, 

entendendo-o como um lugar que encerra uma tradição e um patrimônio apenas histórico: 

 

[...] sítios historicamente ocupados por negros que tenham resíduos 

arqueológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas ainda hoje por 

seus descendentes, com conteúdos etnográficos e culturais. (Revista Isto É, 

20/06/1990, p. 34 apud Arruti, 2003: 14) 

 

Para Almeida (2002), as definições arqueológicas têm como características a presença 

de cinco elementos marcantes: 

1) a fuga;  

2) uma quantidade mínima de fugidos;  

3) o isolamento geográfico, em locais de difícil acesso e mais próximos de uma 

naturezaselvagem do que da chamada civilização;  

4) moradia habitual, referida no termo rancho;  

5) consumo e capacidade de reprodução, simbolizados na imagem do pilão de arroz. 

Essa visão é insatisfatória por dois motivos: primeiro, é possível encontrar várias 

exemplificações que contrariam tais características, como é o caso das comunidades estudadas 

por Almeida no Maranhão; e segundo, principalmente porque nesta visão: 

(...) o quilombo já surge como sobrevivência, como ‘remanescente’. 

Reconhece- se o que sobrou, o que é visto como residual, aquilo que restou, 
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ou seja, aceita-se o que já foi. Julgo que, ao contrário, se deveria trabalhar 

com o conceito de quilombo considerando o que ele é no presente. Em outras 

palavras, tem que haver um deslocamento. Não é discutir o que foi, e sim 

discutir o que é e como essa autonomia foi sendo construída historicamente. 

Aqui haveria um corte nos instrumentos conceituais necessários para se 

pensar a questão do quilombo, porquanto não se pode continuar a trabalhar 

com uma categoria histórica acrítica nem com a definição de 1740. (Almeida, 

2002, pp. 53-54) 

 

Em seu lugar, o autor defende a adoção da observação etnográfica, método através do 

qual seria possível romper com a visão que ele denomina frigorificada de quilombo. Ainda 

conforme o autor: 

(...) é necessário que nos libertemos da definição arqueológica, da definição 

histórica strictu sensu e das outras definições que estão frigorificadas e 

funcionam como uma camisa-de-força, ou seja, da definição jurídica dos 

períodos colonial e imperial e até daquela que a legislação republicana não 

produziu, por achar que tinha encerrado o problema com a abolição da 

escravatura, e que ficou no desvão das entrelinhas dos textos jurídicos. 

(Almeida, 2002, pp. 62-63) 

 

O que caracterizaria um quilombo é a produção autônoma, livre da ingerência de um senhor e 

não o seu isolamento, consumo, capacidade de reprodução, moradia etc. Os estudos de Lúcia M. 

M de Andrade (1995) “Os Quilombos da Bacia do Rio Trombetas: Breve Histórico”; Siglia Z. 

Dória (1995) “O Quilombo do Rio das Rãs”; Rosa Elizabeth A. Marin (1995) “Terras e Afirmação 

Política de Grupos Rurais Negros na Amazônia” e do próprio Alfredo Wagner Almeida (2002) 

“Os quilombos e as novas etnias”, entre outros, em comum, mostram que, ao contrário do que 

se pensa sobre a temática, os quilombos mantiveram grandes redes de informações e comércio 

agrícola, minerador e extrativista com a sociedade envolvente, mas de maneira independente, 

funcionando paralelamente a outras redes de perseguição. As populações negras que viviam 

nos quilombos estudados estiveram inseridas tanto na economia regional quanto no mercado 

mais amplo, com produção agrícola destinada a outras províncias.  
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Quilombo, a partir da nova significação, não é apenas uma tipologia de dimensões, 

atividades econômicas, localização geográfica, quantidade de membros e sítio de artefatos de 

importância histórica. Ele é uma comunidade e, enquanto tal passa a ser uma unidade viva, um 

lugar de produção material e simbólica8. Institui-se como um sistema político, econômico, de 

parentesco e religioso que margeia ou pode ser alternativo à sociedade abrangente. Falar em 

pertencimento quilombola como existência coletiva no presente é reforçar a importância da 

auto-atribuição. Visto que não se trata mais de dizer o que o outro é, de forma arbitrária e com 

base em critérios pretensamente objetivos, mas permitir que as singularidades de processos 

especificos, o contexto e o histórico de mobilização dos sujeitos de direitos, se expressem com a 

legitimidade de formadores de uma identidade coletiva etnicamente diferenciada. 

Carlos Eduardo Marques, doutor antropólogo. 

   

 Quilombolas: Uma Categoria Vivida e Vivenciada/ Ressemantização da Ideia de 

‘Quilombo’ 

Ainda hoje, a categoria constitucional de “remanescentes de comunidades de 

quilombos”9 confunde-se no senso comum com a definição histórica e passadista de quilombo, 

tão bem definida por Almeida (2002) como frigorificada. O conjunto legal composto, dentre 

outros, pelo Art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal ADCT-CF de 1988; pelo Decreto 4887/2003; pela Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), adotada em Genebra em 1980, e referendada pelo legislativo 

e executivo nacional em 2002, exige a autodeclaração como ‘comunidade remanescente de 

quilombos’. Apesar dos intensos debates culminantes na resemantização (processo iniciado em 

fins dos anos de 1970 e, aprofundado nos debates, à época da constituinte, em fins dos anos de 

1980, e que passou a ser mais amplamente divulgada a partir da década de 1990), o termo 

‘remanescente’ está mantido, mas o processo de afirmação quilombola não passa pelo resíduo, 

pela sobra ou “pelo que foi e não é mais”, mas pelo que de fato é, pelo que efetivamente é 

vivido.  

                                                           
8 Vários autores (Almeida, 1996; 2002; 2006; Arruti, 1997; 2003; 2006; Leite, 2003; 2008; O’Dwyer, 2005; 
Marques, 2008; 2009a; 2009b; 2012a; 2012b Simião et.al., 2009; Marques e Gomes, 2013 Ana Paula Comin de 
Carvalho (2008); Osvaldo Martins de Oliveira(2005). Mirian Chagas (2005), Luis Fernando Cardoso e Cardoso 
(2008), dentre outros, têm apontado para a necessidade de se superar a visão congelada de Quilombo baseado em 
uma definição histórica e passadista. 
 
 
9 Aos interessados em uma discussão pormenor da formação deste conceito/categoria recomenda-se Marques, 
(2008, 2009 A, 2009 B,) Almeida (1996, 2002, 2006), Arruti (2003, 2006), Leite (2003), dentre outros. 
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Na versão ressignificada/ressemantizada, o termo ‘remanescentes de quilombo’ 

exprime um direito a ser reconhecido no presente e na vida cotidiana dos quilombolas e não 

apenas um passado a ser rememorado (Marques 2009 b). Era necessário superar a visão 

“jurídico-formal” de quilombo (Almeida, 1996:11), até então baseada apenas em uma definição 

histórica, que o definia apenas como patrimônio histórico, esquecendo suas características 

como um patrimônio vivo, que comunica passado, presente e futuro. A nova definição 

contempla rituais e religiosidades compartilhadas, origem/ancestrais em comum, vínculo 

territorial duradouro, relações de parentesco extenso, memórias referentes à escravização de 

antepassados, e principalmente uma ligação umbilical com seu território, entre outras 

possíveis características, sem contudo, se deter em nenhuma delas, abrindo a possibilidade 

semântica para outras experiências e processos desde que reconhecidos por uma comunidade 

como quilombolas,  e de que sejam baseados em fatos de consistência num espaço e duração no 

tempo. Nesse sentido, Carvalho (2006) afirma não existir atributos gerais capazes de definir os 

quilombos – sem incorrer em generalizações perigosas –, por isso, eles devem ser considerados 

em suas especificidades, cada grupo com suas características próprias. 

Como mencionado, a categoria ‘remanescentes de comunidades de quilombos’ trata-se 

de uma concepção que precisou ser ressemantizada. A ressignificação foi necessária para 

permitir aos grupos que se autoidentificam como remanescentes de quilombo ou quilombola 

uma efetiva participação na vida política e pública, como sujeitos de direito. Além disso, a 

ressignificação afirma a diversidade histórica e a especificidade de cada grupo. Desse modo, 

ressemantizado, o quilombo e as populações quilombolas, tal qual em sua vida cotidiana 

escapam de serem vistos como congelados no passado, ou como uma conceituação estática e 

externa a seus modos, saberes, fazeres, viveres.  

A ressemantização percorreu um longo caminho, temporal e discursivo. O campo 

semântico que passou a ser considerado para a definição de quilombo,  segundo Almeida 

(2002), baseou-se nos seguinte pontos:  

(1) indissociabilidade entre identidade e território;  

(2) processos sociais e políticos específicos, que permitiram aos grupos uma autonomia;  

(3) territorialidade específica, cortada pelo vetor étnico no qual grupos sociais 

específicos buscam uma afirmação étnica e política em face de sua trajetória.   
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A antiga sematologia – superada pela luta dos próprios sujeitos do direito, os 

quilombolas – mais preocupada com ‘o que foi’, buscava responder às demandas que surgiam 

pela aplicação do artigo constitucional a partir de categorias objetificadoras e externas aos 

grupos. O conceito anteriormente utilizado pela Fundação Cultural Palmares (FCP)10 que 

compreendia o quilombo por qualidades culturais substantivas e por sua história de lutas 

pretéritas, bem como uma unidade guerreira e autossuficiente, não era mais satisfatório para 

responder aos anseios criados pelo novo dispositivo constitucional e, principalmente pelas 

demandas quilombolas.  

As primeiras iniciativas da FCP se deram por meio da constituição de uma Subcomissão 

de Estudos e Pesquisas – formada por técnicos da FCP e do Instituto Brasileiro de Patrimônio 

Cultural IBPC – e por uma Comissão Interministerial, que tinham a tarefa de identificar, 

inventariar e através de laudo antropológico propor o tombamento daqueles sítios e 

populações que descendem da cultura Afro-brasileira como remanescente de quilombos 

(Arruti (2003): Ofício do Diretor de Estudos, Pesquisas e Projetos ao Subprocurador Geral da 

República). Essa iniciativa incorretamente colocava a responsabilidade pelo reconhecimento, 

não nos atores de direito, mas em estudos técnicos antropológicos, com uma equívoca função 

de  comprovação de pertencimentos identitários. 

Assim para os órgãos governamentais o que prevalecia, nessa época,  era a noção 

historicista, arqueológica e objetificadora de quilombo e de preservação cultural, 

particularmente no tocante ao patrimônio de característica material. Ocorre que essa visão não 

poderia ser aplicada a contento, aos quilombolas do presente, eles próprios exemplo de 

patrimônio vivo tangível e intangível.  Fazendo aqui referência à nova realidade legal brasileira, 

após a Constituição Federal de 1988, onde o patrimônio cultural passa a ser considerado tanto 

por seus bens natureza material quanto os de natureza imaterial. Na nova legislação, a 

diversidade se consolida como força central no discurso através das metodologias e nas 

práticas. Como uma estratégia de ação em oposição a um conceito de cultura como civilização, 

erudição. A nova sematologia retira o acento da atribuição formal e das pré-concepções e passa 

a considerar a categoria de remanescentes de quilombo a partir de um autorreconhecimento 

por parte dos atores sociais envolvidos. 

                                                           
10 A Fundação Cultural Palmares – FCP é uma fundação do governo federal, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 
7.668/88 e materializada pelo Decreto nº 148/ 92, com a finalidade de promover a cultura negra e suas várias 
expressões no seio da sociedade brasileira. 
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O pertencimento como quilombola se fundamenta aí. No inverso, no que desdiz o que foi 

assentado em bases violentas. Neste sentido, pode-se dizer que se trata de uma inversão dos 

sinais que conduz a uma redefinição do significado, a uma reconceituação, que tem como ponto 

de partida a autodefinição e as práticas – modos, saberes, viveres, fazeres – dos próprios 

quilombolas. O estigma do pensamento anterior sobre quilombo – desordem, indisciplina no 

trabalho, , cultura marginal, periférica – tem que ser reinterpretado e assimilado pela 

mobilização política dos sujeitos do direito. A reivindicação pública “somos quilombolas” 

funciona como alavanca para a busca por direitos ainda que em um contexto de uma legislação 

com características colonialista e escravocrata. 

Os quilombos não se tratam de reminiscências, ao contrário sua presença é marcante 

também no presente e será no futuro, como ilustra as comunidades quilombolas em dituação 

urbana na cidade de Belo Horizonte. As práticas desses sujeitos não podem ser 

estruturalmente articuladas por um desejo pelo passado ou por uma suposta autenticidade, 

que seria efeito da sua própria perda ou inexorável desaparecimento. Quando se busca o 

reconhecimento de tais comunidades e seus saberes, fazeres, viveres, modos, como patrimônio 

cultural, o que se pretende celebrar não é o iminente desaparecimento desses grupos, mas 

reforçar a sua importância como parte – ainda que às vezes silenciada, obstaculizada, 

invisibilizada, omitida, violada, dentre outras violências impostas a esses grupos – da história 

da cidade, do estado e do Brasil, e também da vida cotidiana enquanto um modo de vida 

próprio na urbanidade belo-horizontina. Em consonância com os ensinamentos de Abdias 

Nascimento “Quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e 

livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial” (NASCIMENTO, 1980:263): um 

território enquanto a materialização de um sentimento comum de pertença, onde todos são 

partícipes das condições de vida e de trajetórias, que não destoam muito entre si e que por sua 

vez conformam uma linguagem própria. 

Carlos Eduardo Marques, doutor antropólogo. 

 

Os Direitos Quilombolas 

Os desafios colocados à democracia brasileira ampliam-se a cada dia. As exigências de 

ordem teórica e prática têm expandido o leque de questões a serem consideradas. 

Constantemente, novos atores sociais, novas questões e novos dilemas têm apresentado 

elementos que revelam as contradições e as possibilidades de avanço da democracia e do 
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processo de emancipação social, em uma perspectiva que responde às questões de uma 

cidadania que requer simultaneamente reconhecimento da diferença, redução das 

desigualdades e inclusão através da redistribuição mais equitativa de recursos. 

Dentre os desafios impostos às democracias encontram-se várias lutas e movimentos 

por direitos coletivos que mobilizam pertencimentos identitários, materiais e simbólicos como, 

por exemplo, as terras tradicionalmente ocupadas por quilombolas, indígenas, entre outros. 

Eles se organizam em torno de questões diferentes, mas que, em última instância filiam-se a 

objetivos semelhantes como as lutas contra a profunda iniquidade e/ou a opressão que impede 

a manifestação das diferenças, da pluralidade social e cultural, bem como de patamares mais 

igualitários de acesso a bens materiais e simbólicos. 

O reconhecimento do direito pelo qual as comunidades negras desenvolvem seus modos 

de fazer e viver tem sido garantido em diversas Constituições na América Latina. O termo 

“comunidades” tem sido utilizado de modo generalizado para todos os grupos sociais e, no que 

se refere à experiência na América do Sul, tem sua origem prética nas designações utilizadas 

pelas pastorais ligadas às Comunidades Eclesiais de Base. O uso desse termo no presente 

dossiê deve-se a essa generalização, ao fato de que essa é a designação utilizada no art. 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), na Constituição Federal do Brasil de 

1988 (qual seja, “remanescentes das comunidades de quilombos), e, sobretudo, no fato de que 

assim se auto-referem os habitantes dos quilombos focalizados.  

Alguns dos países latino-americanos que têm constituições reconhecendo o direito afro-

descendente são: Brasil (quilombos), Colômbia (cimarrones), Equador (afro-equatorianos), 

Honduras (garifunda) e Nicarágua (creoles). Esse direito está ligado à tripla dimensão de 

justiça social que mobiliza o reconhecimento de identidades e de direitos, à redistribuição 

material e simbólica e à representação política (Fraser, 2007). Essa tripla dimensão é uma 

resposta ao discurso clássico que tende a construir a cidadania como sendo homogênea. Em 

outras palavras, é insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata, tornando-

se imperioso vê-lo em suas especificidades.  

As efetivas proteção e promoção de direitos necessitam da diversidade e, para tanto, da 

aplicação de políticas específicas ou diferencialistas, endereçadas a grupos que são alvos 

preferenciais da exclusão social. Se o direito à igualdade é fundamental, o direito à diferença 

também deve ser, uma vez que estes se colocam ombreados em um mesmo nível. Para uma 

justiça efetiva, portanto, é necessário que se adote uma postura de soma e não de subtração. Na 
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equação, política universalista X política diferencialista deve-se privilegiar o “e” em detrimento 

do “ou”: uma aplicação concomitante de políticas universalistas e diferencialistas.  

A proposta de reconhecer os quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango, 

em Belo Horizonte, como patrimônio cultural da cidade, cumpre com denodo esse desígnio e 

eleva nossa urbe na direção de uma metrópole que respeita, valoriza e promove a diversidade 

étnica, a pluralidade cultural e o respeito à diferença como marco de uma cidade múltipla e 

plural. Belo Horizonte age, através desse processo, duplamente em consonância com a 

Constituição Federal de 1988: primeiro cumpre sua obrigação de reconhecer a cidade, tal qual 

o Estado Brasileiro é definido, como multicultural e pluriétnico; e defronte ao pluralismo da 

Constituição, aplica-se a norma de reconhecimento dos quilombolas a partir de um processo 

participativo e a partir de suas especificidades, pois do contrário ao invés de uma conquista 

constitucional ter-se-ia uma perpetuação do quadro de exclusão social e racial.  

Como já dito, o marco legal para a ressignificação da idéia de quilombo é a Constituição 

Federal de 1988, que reconhece pelos novos instrumentos e termos jurídicos do art. 68 do 

ADCT a categoria jurídica de remanescentes das comunidades de quilombo. Embora o art. 68 

esteja no ADCT, ele deve ser interpretado de acordo com o corpo permanente da Constituição 

e, assim fazendo, percebe-se que a Constituição Federal reconhece e denomina a expressão 

quilombo no § 5° do art. 216, inserido na Seção II, Capítulo III, Título VIII, que trata da cultura 

em suas formas permanentes, rezando o seguinte:  

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional.  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os Bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
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V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, ecológico e científico que, por sua vez, culminam para uma 
“interação integrativa” do art. 216 no seu § 5°. 

§ 5°- Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

 

Através do Decreto Presidencial nº 3.551/2000 cria-se o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial como instrumento de acautelamento, e institui-se o “Programa Nacional de 

Identificação e Referenciamento de Bens Culturais de Natureza Imaterial”. O Registro consiste 

na inscrição de bens culturais de natureza imaterial em um, ou mais de um, dos seguintes 

Livros de Registro: I – Livro de Registro dos Saberes e modos de fazer enraizados no cotidiano 

das comunidades; II - Livro de Registro das Festas, celebrações e folguedos que marcam 

ritualmente a vivência do trabalho, da religiosidade e do entretenimento; III – Livro de Registro 

das Linguagens verbais, musicais, iconográficas e performáticas; IV - Livro dos Lugares 

(Espaços), destinado à inscrição de espaços comunitários, como mercados, feiras, praças e 

santuários, onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.11  

Toda a lei anterior à Constituição de 1988, quando se referiu à categoria quilombo, nos 

períodos colonial e imperial (uma vez que essa categoria desapareceu nas constituições 

republicanas até 1988), o fez de forma negativa, considerando os quilombos uma chaga, uma 

organização criminosa, algo que deveria ser combatido.Mas agora o que se busca é a efetivação 

da plena cidadania.Percebe-se, pois que o processo de registro dos quilombos em Belo 

Horizonte coaduna e confirma um desígnio constitucional, capaz de, por um lado, reparar uma 

injustiça histórica e, por outro, celebrar a influência da cultura afro-brasileira em nossos 

modos de ser, fazer e viver.   

Como lembra Almeida (1996): 

 

(...) Cada grupo tem sua estória e construiu sua identidade a partir dela. Existe, 

pois, uma atualidade dos quilombos deslocada de seu campo de significação 

“original”, isto é, da matriz colonial. Quilombo se mescla com conflito direto, 

com confronto, com emergência de identidade para quem enquanto escravo é 

“coisa” e não tem identidade, “não é”. O quilombo como possibilidade de ser, 

                                                           
11 Para uma visão detalhada, ver PATRIMÔNIO IMATERIAL. Estratégias e formas de proteção GTPI-MinC Brasília 
1998. 
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constitui numa forma mais que simbólica de negar o sistema escravocrata. É um 

ritual de passagem para a cidadania, para que se possa usufruir das liberdades 

civis. Aqui começa o exercício de redefinir a sematologia, de repor o significado, 

frigorificado no senso comum. (Almeida 1996: 17) 

Assim sendo, ao combinar a aplicação do art. 68 do ADCT e os arts 215 e 216 do corpo 

permanente pode-se extrair algumas conclusões: 

1) a Constituição brasileira reconhece que a formação nacional é “pluriétnica” 

ou “multiétnica”;  

2) é obrigação de Estado proteger as diferentes manifestações, historiografias e 

tradições; 

3) é obrigação estatal a promoção da diferenciação e da diversidade cultural. 

Mas ao cumprir as designações da Constituição, a cidade de Belo Horizonte, vai além e 

também se torna parte da comunidade democrática e cidadã internacional ao aplicar em nossa 

cidade, a Convenção 169, denominada Sobre Povos Indígenas e Tribais (que dividida em 10 

partes, contém 44 artigos e foi adotada no dia 27 de junho de 1989 em Genebra, na OIT, e 

visava modificar a Convenção 107, de 1957, denominada Populações Indígenas e Tribais; no 

Brasil, foi ratificada em 2002). Essa Convenção foi recepcionada por nosso corpo constitucional 

por decisão do executivo e do legislativo federal,, tendo como finalidades a prevenção da 

discriminação, a defesa dos direitos humanos, a defesa da diversidade cultural, a harmonia 

social e ecológica e o fortalecimento das populações e povos tribais. A redação dos artigos 

contidos nesta Convenção ressalta o direito inalienável dessas populações manterem um 

vínculo com seu território. De modo particular, ao que nos interessa nesse dossiê, o registro 

dos Quilombos como Patrimônio Cultural, o artigo 13 desta Convenção nos fala da salvaguarda 

das culturas e valores espirituais, que dizem respeito à vida cotidiana e presente destes grupos, 

frutos de um modo próprio e específico de ocupação territorial, das relações com as 

vizinhanças e do sistema opressor ao qual foram (ou são) submetidos durante o contato com o 

outro. 

Trata-se de um direito de reparação histórica, na medida em que a Convenção 

reconhece e afirma a opressão histórica que os grupos de que trata sofreram, sendo esta uma 

das razões para a aplicação desta política. Mas trata-se também de um direito que diz respeito 

ao presente e futuro desses grupos, conquanto busque aplicar medidas de melhorias e 

salvaguardas discutidas com os próprios grupos. 
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Por sua vez, o Decreto n° 4.887, que efetivou e regulamentou o art. 68 do ADCT, 

reconhece não somente a diversidade e pluralidade da formação nacional como, diante de um 

processo de opressão histórica sofrido pelos quilombolas, determina a aplicação de medidas de 

salvaguarda. Nesse sentido é importante perceber que se trata de mais uma legislação 

favorável ao processo de reconhecimento dos quilombos em Belo Horizonte como patrimônio 

cultural da cidade e da aplicação de políticas de caráter afirmativo, que promova a equidade 

entre os diferentes grupos étnico-raciais formadores da nação brasileira.  

Antônio Sérgio Guimarães (1999:9) define a ideia de raça na realidade brasileira ao 

afirmar que: “‘raça’ é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, 

ao contrário, de um conceito que denota tão somente uma forma de classificação social, 

baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais, e informada por uma noção 

específica de natureza, como algo endodeterminado. A realidade das raças limita-se, portanto, 

ao mundo social. Mas, por mais que nos repugne a empulhação que o conceito de ‘raça’ permite 

- ou seja, fazer passar por realidade natural preconceitos, interesses e valores sociais negativos 

e nefastos -, tal conceito tem uma realidade social plena, e o combate ao comportamento social 

que ele enseja é impossível de ser travado sem que se lhe reconheça a realidade social que só o 

ato de nomear permite.” Ou seja, o conceito social de raça enquanto construção social e 

marcador diacrítico perduram. Se o racismo, no Brasil, é historicamente uma marca negativa, 

deve-se reconhecer que atualmente, através de um processo de positivação e valoração, o 

orgulho de ser negro torna-se um sinal de afirmação política. Neste processo a aplicação de 

medidas de ações afirmativas torna-se um imperativo.  

Em razão da assimetria étnico racial, somente uma ação focada poderá promover a 

equidade de acesso a todos os cidadãos; é deste imperativo que surge a defesa de uma ação 

como a de tornar patrimônio cultural da cidade os quilombos, seja em seus aspectos materiais, 

seja em seus aspectos intangíveis. Ou seja, trata-se do cumprimento de um dever da cidade 

para com todos os seus citadinos, sejam eles quilombolas ou não. Ainda que tal política se dirija 

aos quilombolas, sujeitos do direito, do ponto de vista específico trata-se de uma política para 

todos os belos horizontinos.  

Por fim a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais – PNPCT, Decreto n° 6040, editada em 2007, reforça a ação aqui sugerida ao 

designar que é obrigação dos órgãos públicos salvaguardar os direitos humanos, econômicos, 

sociais, culturais, ambientais dos povos e comunidades tradicionais; bem como a erradicação 

de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à intolerância religiosa; preservação 



Num. 9543045185 - Pág. 41Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

41 

 

dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade 

racial e étnica. 

 Carlos Eduardo Marques, doutor antropólogo. 

 

Quilombos em Minas Gerais 

A questão quilombola em Minas Gerais, com raríssimas exceções, foi praticamente 

desconhecida até o ano de 2000. Nesta época, um dos poucos documentos sobre comunidades 

quilombolas no Estado de Minas Gerais era uma lista da Fundação Cultural Palmares com 

aproximadamente 66 nomes de comunidades, sobre as quais, em boa parte, não havia 

quaisquer informações básicas. A partir de 2003 o Centro de Documentação Eloy Ferreira da 

Silva (CEDEFES) iniciou o ‘Projeto Quilombos Gerais’, que pretendia identificar comunidades 

quilombolas no estado. O resultado deste trabalho foi a publicação do livro: ‘Comunidades 

quilombolas de Minas Gerais no séc. XXI - História e resistência’, no ano de 2008, com a 

indicação de aproximadamente 439 comunidades negras que apresentavam características que 

poderiam levá-las a se identificar como quilombolas. 

Segundo dados da Fundação Cultural Palmares (www.fcp.gov.br), no ano de 2015, 

Minas Gerais já possuía pelo menos 185 comunidades com certificado de 

autorreconhecimento.  Nesse mesmo ano, segundo o INCRA existia em torno de 190 processos 

abertos para identificação e delimitação territorial de quilombos para titulação definitiva de 

suas terras, na superintendência regional mineira deste órgão. Tais números nos mostram uma 

situação preocupante. Visto que, de um potencial público de 500 comunidades somente cerca 

de 190, isto é, apenas 38% dos detentores do direito, reivindicaram formalmente fazer valer 

seus direitos. A falta de informação, a dificuldade de compreender e cumprir os procedimentos 

burocráticos estabelecidos pela portaria da FCP, a apreensão em reconhecer uma identidade 

que até recentemente serviu para discriminar e as múltiplas e variadas pressões de grupos 

antagônicos e do poder econômico e político têm dificultado que essas comunidades 

primeiramente busquem seus direitos e, quando o fazem que sejam de fato atendidas pelo 

poder público.  

Um exemplo das dificuldades refere-se ao próprio registro patrimonial dos quilombos 

em Belo Horizonte, em processo no ano de 2017, mas que fora solicitado pelas comunidades, 

apoiadores e mesmo pelo Ministério Público Federal, já a cerca de dez anos. As morosidades 

destes processos têm gerado uma ampliação da precariedade e dos conflitos envolvendo estes 

https://grupoautentica.com.br/autentica/livros/comunidades-quilombolas-de-minas-gerais-no-sec.-xxi-historia-e-resistencia/397
https://grupoautentica.com.br/autentica/livros/comunidades-quilombolas-de-minas-gerais-no-sec.-xxi-historia-e-resistencia/397
https://grupoautentica.com.br/autentica/livros/comunidades-quilombolas-de-minas-gerais-no-sec.-xxi-historia-e-resistencia/397
http://www.fcp.gov.br/
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grupos, uma vez que a reivindicação pública da identidade quilombola revigora antigos 

conflitos por parte dos contrários aos direitos quilombolas. Os conflitos existentes envolvem, 

por exemplo, sobreposições com empreendimentos minerários, hidroenergéticos, agronegócio, 

sobreposição com Unidades de Conservação Ambiental de Proteção Integral. Algumas destas 

Unidades de Conservação (UC) são criadas como recurso de compensação de projetos em 

processo de licenciamento que também implicam a remoção compulsória de outras 

comunidades, dentre elas,  quilombolas, gerando assim uma dupla afetação, tanto das 

comunidades afetadas pelo empreendimento, quanto pelas outras afetadas pela criação e 

ampliação das UCs.  

Se a questão do reconhecimento de quilombos em situação rural já é algo de difícil 

compreensão por parte do poder público e de setores mais conservadores da sociedade civil, 

quando se trata de quilombos situados em cidades na contemporaneirdade12 esse 

reconhecimento se apresenta de forma ainda mais resistente, influenciada pela percepção 

“frigorificada” de quilombo, pela qual, uma cidade como Belo Horizonte, pela data de sua 

fundação, 1897 (período pás abolição formal da escravatura), não poderia abrigar tais grupos. 

Afinal, a ideia de quilombo, como já discorrido aqui, constitui-se em um campo conceitual com 

uma longa história, marcados por novas defiições, poliicamente transformadoras. Ainda assim, 

o significado mais comumente aceito é aquele que se prende a uma definição histórica, em que 

o fenômeno é estereotipado e resumido a um processo de fuga e posterior alojamento em 

esconderijos longe das estruturas urbanas ou mesmo das fazendas escravocratas.  

Essa definição, ainda que parcialmente válida, para alguns casos, deve ser vista como 

arbitrária e deve-se buscar alcançar os novos significado de Quilombo (Almeida, 1996). Como, 

por exemplo, o reconhecimento de suas formas de pertencimento, modos, fazeres, saberes e 

viveres que constitui um modo próprio de habitar a cidade de Belo Horizonte.   

 

Carlos Eduardo Marques, doutor antropólogo. 

 

 

 

                                                           
12 Alguns exemplos, em Minas Gerais, de comunidades quilombolas atualmente situadas em cidades  são: o bairro 
Palmeiras no município de Teófilo Otoni, o bairro Pipoca em Araçuaí, a comunidade dos Carrapatos da Tabatinga 
em Bom Despacho, o distrito do Barro Preto em Antônio Dias, a Vila Estrela e o Brejo São Caetano em Manga.   
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Parte 2 - COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM BELO HORIZONTE 

 

Nessa seção faremos uma apresentação dos quilombos Mangueiras, Luízes e Manzo 

Ngunzo Kaiango, autorreconhecidos e certificados pela Fundação Cultural Palmares como 

comunidades quilombolas. Importante destacar que, inclusive acompanhando uma auto-

reflexão quilombola (especialmente manifesta pelas pensadoras Makota Kidoiale e Miriam 

Aprígio), o tratamento devido aqui é ‘quilombos em Belo Horizonte’ e não ‘quilombos de Belo 

Horizonte’.  Essa marcação diferencia nossa abordagem: é necessário evidenciar que as 

comunidades quilombolas em Belo Horizonte, em maioria, e, especificamente as aqui tratadas, 

existem desde antes do surgimento da cidade. No caso de Luízes e Mangueiras, destaca-se que 

seus territórios iniciaram antes mesmo de 1897 – quando da fundação de Belo Horizonte e 

início da intensificação das obras para construção da cidade planejada. No caso de Manzo 

Ngunzo Kaiango, sua matriarca fundadora migra, com a família, do Morro da Queimada, em 

Ouro Preto, para Belo Horizonte, na década de 1950 e vão habitar uma área ainda rural, na 

região do futuro Bairro Santa Efigênia, onde ainda não havia cidade.  

Outro aspecto a mencionar, e que será apresentado na Parte 6 - SOBRE OUTRAS 

EXPERIÊNCIAS QUILOMBOLAS NA CIDADE  - é que as comunidades aqui tratadas não são as únicas 

experiências quilombolas existentes na cidade. Talvez sejam sim, extraordinariamente, as 

únicas que conquistaram tamanha resistência e organização política e cultural capaz de mantê-

las vigorosas e ainda territorializadas, apesar dos enormes desafios e violências, há tanto 

tempo. Esse é mais um dos motivos pelos quais torna-se evidente a necessidade de um 

reconhecimento formal, nesse momento pelo município, da contribuição política, social e 

cultural desses quilombos para toda a sociedade brasileira, mineira e belorizontina. 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MANGUEIRAS 

Apresentação 

 

A Comunidade Quilombola Mangueiras é situada na região nordeste da capital mineira, em 

uma área conhecida como Ribeirão da Izidora13, limítrofe ao município de Santa Luzia, e 

próxima ao bairro Aarão Reis, no quilômetro 13,5 da MG-20.  A população atual  de 

aproximadamente 65 pessoas, se distribui em 17 moradias, em uma área de 18,86 mil metros 

quadrados. Essa área atualcorresponde a uma parcela de aproximadamente 5% do território 

original de Mangueiras, identificado e delimitado em aproximadamente 20 hectares, conforme 

Relatório Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e Cultural do quilombo, 2008. 

Esse território foi propriedade de seus ancestrais, desde meados do século XIX, antes mesmo 

na formação de Belo Horizonte.  A certificação da Fundação Cultural Palmares pelo auto-

declaração de Mangueiras como comunidade quilombola foi emitida em 2005 e a  formalização 

da reivindicação pela titulação do seu território tradicional, junto ao INCRA, foi feita 2006. Em 

2008 foi realizada a pesquisa para elaboração do relatório antropológico, peça que compõem o 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) territorial quilombola.  

 

Ancestralidade da Comunidade de Mangueiras 

O casal de lavradores Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de Lima, oriundo 

possivelmente das regiões de Santa Luzia e Sabará, estabeleceu-se na terra adquirida por 

compra na região de entorno de grandes fazendas nas quais trabalharam como agregados e 

prestadores de serviços, em meados do século XIX. A comunidade de Mangueiras é hoje 

formada por descendentes de quarta a sexta gerações desse casal. Como informado em 

Miranda (2011):  

 

(...) documentos do processo de divisão do Ribeirão da Izidora dão 

a entender que Cassiano José de Azevedo teria comprado a 

                                                           
13 Conforme Relatório Antropológico de Mangueiras (NuQ/UFMG, 2008) o termo “Ribeirão da Izidora”, assim 
grafado, se refere às terras dos ancestrais da comunidade quilombola,  Cassiano e Vicência. Já “Ribeirão do 
Isidoro” se refere ao rio que dá nome a essas terras. Todo modo dentre as fontes bibliográficas consultadas 
encontramos as seguintes variações para se refererir à área do quilombo: Ribeirão da Izidora, Ribeirão do Izidoro, 
Ribeirão do Isidoro e Mata do Izidoro.. 
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propriedade, que originalmente possuía “oito alqueires de cultura”, 

aproximadamente 387.000m2. Mas de fato o casal possuía um 

registro das terras, o que contribuiu para a permanência de alguns 

de seus descendentes, e possibilitou o processo de divisão da 

propriedade entre os herdeiros (MIRANDA,  2011). 

 

Vicência e Cassiano tiveram doze (12) filhos: Amélia, Antônio, Anna, Augusto, Cassiano, 

Izabel, Luzia, Marcos, Modesto, Pedro, Polidoro e Maria Bárbara, essa última ascendente mais 

próxima dos atuais moradores da comunidade. Dos demais filhos de Vicência e Cassiano, 

existem algumas informações sobre Izabel, Augusto, Marcos, Pedro e Amélia, que foram 

levantadas pelo Relatório Antropológico (NuQ/UFMG, 2008) e publicadas posteriormente na 

Coleção Terras de Quilombos (INCRA/CGPCT/NEAD; OJOB/UFMG; CEBRAS; NuQ/UFMG, 

2015). Baseamo-nos nestas publicações para levantar as seguintes informações sobre a 

genealogia da comunidade. 

Izabel cultivava mandioca em uma área que pertenceu à comunidade. Foi picada por 

uma cobra que a deixou aleijada. Não se sabe em que ano faleceu e nem se deixou filhos. 

Augusto cuidava de um moinho que ficava às margens do Ribeirão do Isidoro, produzindo fubá 

que era levado a Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte. Relatos apontam que Augusto 

teve um relacionamento com Sá Marcolina, uma mulher negra detentora de terras na região 

com quem teve dois filhos, dos quais não se tem informações. Augusto morreu por volta de 

1955, com cerca de 80 anos de idade. Marcos nasceu em 1885 e morou na comunidade até 

1936. Casou-se em 1912 e quando deixou as terras da família, levou consigo sua esposa, filhos 

e sua irmã, Ana de Azevedo. Marcos comprou um terreno no bairro Horto em Belo Horizonte, 

onde viveu até sua morte, em 1975. Uma de suas filhas, Diva, relata que o pai continuou 

visitando irmãos e sobrinhos no território de Mangueiras. Amélia se casou com José Ricardo, e 

eram padrinhos de José Maria Filho, irmão mais velho de José Emílio. Ela morava numa área 

que está localizada acima do território ocupado pela comunidade atualmente. Pedro morou no 

território até sua morte em 1960. A sua casa estava localizada nas margens do Ribeirão do 

Onça, onde ele pescava. Pedro, além de agricultor, trabalhava para o Estado construindo 

estradas, capinando e abrindo canais e bueiros.  Na década de 1950, quando houve o 

rompimento da barragem da Pampulha que culminou na cheia do Ribeirão do Onça, sua casa 

foi alagada. Após esse episódio, Pedro construiu uma nova casa, na parte baixa do território. 
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Maria Bárbara nasceu por volta de 1863 e viveu até 1936 numa casa na parte baixa do 

quilombo, cujos alicerces, em ruínas, ainda se encontram visíveis no território. Ela casou-se 

com José Maria do Espírito Santo, com quem teve três filhos: Cassiano José Maria dos Santos, 

Miguel José Maria dos Santos e José Emílio dos Santos. Cassiano ficou com a parte mais baixa 

do terreno, Miguel com a parte intermediária, e José Maria com a parte mais alta. Miguel, no 

entanto, pouco ficou no terreno, nunca chegando a utilizar efetivamente a área destinada a ele. 

Esta configuração ainda permanece como definidora da distribuição das casas em Mangueiras: 

os descendentes de José Emílio vivem na parte de cima, e os descendentes de Cassiano, na 

parte de baixo.  

Não se sabe onde Maria Bárbara teria nascido e passado sua infância; no entanto, os 

relatos indicam que, já adulta, ela morou próximo à segunda casa de Pedro, onde também 

moravam seus filhos Cassiano José Maria e José Maria dos Santos. Ela trabalhava na fabricação 

de panelas de barro e na produção de doces. Seus filhos trabalhavam juntos, cuidando do gado 

em uma fazenda nas redondezas da comunidade. Também trabalhavam cuidando da roça de 

outras fazendas da região. Como dito, dentre os três filhos, apenas Miguel não permaneceu no 

território dos familiares. Um registro de 1938 revela que nesta data, pouco tempo após a morte 

de Maria Bárbara, Miguel já morava na cidade de Belo Horizonte, casado e funcionário da 

Prefeitura. 

Cassiano se casou com Dejanira e juntos tiveram onze filhos: Cassiano Filho, Lurdes, 

José Maria, Ephigênia, Tereza, Ilma, Maria Nicodemos, Joaquim, Dejanira, Irís e Geraldina. 

Cassiano Filho, o Cassianinho, tinha em seu território uma horta, com plantações de laranja, 

verduras e outras frutas que se estendiam até a casa de Pedro, na entrada da comunidade. Ele 

era lavrador, comerciante e também educador, pois ensinava aos filhos e netos os 

conhecimentos sobre as árvores e as plantas da região, saber que hoje constitui uma 

importante referência cultural para os quilombolas. Cassiano foi esposo de Dona Wanda, 

atualmente com 74 anos, sendo a mais antiga moradora  na comunidade. O local onde está a 

casa atual  de Dona Wanda foi ocupado primeiramente por uma casa de adobe construída por 

Cassiano. Os descendentes de Cassiano e Wanda são os moradores da parte baixa da 

comunidade, composta de quatro casas (dentre eles, Ivone e Ione, lideranças na organização 

política e cultural da comunidade).  
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José Maria casou-se com Maria Fortunata e tiveram cinco filhos: José Maria Filho, Maria 

Nicolina, Antônio José, Maria da Conceição e José Emílio. A parte de cima da comunidade é hoje 

composta de 13 casas cujos  moradores são os descendentes desse casal e seus cônjuges. José 

Maria trabalhou para a Família Werneck14 “picando lenha e roçando pasto”, além de ter a 

própria roça de milho e mandioca em suas terras. Ele também tinha criação de burros, mulas e 

cavalos, que utilizava no trabalho como tropeiro.  

José Emílio, que teve como apelido o nome do pai, ‘Zé Maria’, também foi tropeiro. Um 

de seus filhos, Eduardo, conhecido como Lalado, portanto um bisneto de Maria Bárbara, 

atualmente com 48 anos morador de Mangueiras, também  herdou esse ofício. Foi com seu pai, 

José Emílio (Zé Maria), que Lalado aprendeu o ofício de tropeiro, a técnica das antigas caçadas 

e o amor pelos cavalos. Lalado tem nove irmãos, filhos de seu pai José Emílio com Maria Izabel: 

Elizabeth, Rosângela (Pipica), José Geraldo (Pité), Roseli, Maria Cristina, Luciano, José Carlos, 

Carlos Alberto, além do irmão de criação, Alexandre, que mora na comunidade desde bebê.  

Até os anos 2000, a maioria dos partos das mulheres da comunidade era realizado em 

casa. Pipica (Rosângela) conta que ajudou no parto de dois filhos da sua irmã Beth, “que não 

deu tempo de chegar no hospital”15. Conhecida por ser uma exímia cozinheira, Pipica desde 

cedo assumiu responsabilidades do cuidado com a casa, a comida e a pequena roça que seu pai, 

Zé Maria, cultivava em Mangueiras.  

 

A Formação do Território de Mangueiras 

 Desde meados do século XIX, os descendentes de Cassiano e Vicência, casal fundador da 

Comunidade Quilombola Mangueiras, utilizavam de modo comum um longo trecho de terras 

que fazia limite, à esquerda com o Ribeirão do Isidoro, à frente com o Ribeirão do Onça, à 

direita com o Córrego Lajinha; e que subia, à oeste, até a Laje Grande, chamada hoje de Laje dos 

Urubus, Pedra do Urubu, ou Monte. No entanto, após uma sucessão de espólios, vendas e 

apropriações, o território tradicional, com aproximadamente 387 mil metros quadrados, foi 

significativamente reduzido a cerca de 20 mil metros quadrados. Essa é a área em processo de 

titulação pelo INCRA. A comunidade ainda aguarda a titulação de suas terras pelo INCRA. O 

                                                           
14 Como será apresentado adiante, a Família Wernek, proprietária de Fazenda Wernek, formada em 1921, no 
entorno de Mangueiras, tem grande importância na história do quilombo, sobretudo no que se refere à redução do 
seu território. 
15 Todas as falas atribuídas aos moradores de Mangueiras foram recolhidas em trabalho de campo realizado entre 
junho e agosto de 2017.  
 



Num. 9543045185 - Pág. 48Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

48 

 

processo encontra-se atualmente em fase de contestação. A família Werneck, proprietária de 

terras na região e protagonista de um conflito já histórico com a comunidade, contestou o 

Relatório Antropológico, processo indeferido em primeira instância e cuja contestação foi re-

avaliada em segunda instância pelo INCRA de Brasília. Encerrada a extensa fase de negociação 

para conciliação de interesses públicos e de julgamento de contestação e recursos de interesses 

privados, em 14/01/16, a Presidência do Incra publicou a Portaria reconhecendo e declarando 

os limites do território quilombola. Agora comunidade aguarda a publicação do decreto de 

desapropriação que é a etapa após a Publicação da Portaria.16 

Em 1928, foi dado início a um processo de divisão das terras de Vicência e Cassiano,por 

seus herdeiros, seis filhos e um agregado,  que durou até o ano de 1932. Não se sabe ao certo o 

motivo dessa divisão, já que os filhos do casal utilizavam a terra de maneira coletiva, no 

entanto é fato conhecido que a propriedade da terra foi divida entre os filhos. De acordo com o 

Relatório Antropológico: 

Como as terras eram uma área familiar, um território coletivo, ao 

se tornar “legal” juridicamente, foi fragmentado, dividido e 

individualizado entre os irmãos. Esta fragmentação tornou as 

várias faces deste território mais susceptíveis à pressão imobiliária 

provocando, com o tempo, uma restrição do acesso dos 

mangueirenses ao próprio território.(...) O processo de divisão foi 

concluído em 1932, mas só no ano de 1976, 44 anos depois, os 

descendentes de Maria Bárbara conseguiram registrar em cartório 

seu quinhão de terra. Segundo o advogado do inventário desta, isso 

ocorreu devido à dificuldade que o grupo teve no acesso aos 

documentos. (NUQ/UFMGNUQ/UFMGNuQ/UFMG, p.35, 2008).   

 
Segundo seu processo no Fórum de Belo Horizonte, a divisão do “Ribeirão da Izidora” foi 

iniciada no ano de 1928 como desdobramento de um processo de inventário de Cassiano e 

Vicência, conforme consta em Certidão emitida pelo escrivão do 2º. Ofício do Judicial da 

Comarca de Belo Horizonte, que informa: 

 

 

                                                           
16Ver:(http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estruturafundiaria/quilombolas/andamento_dos_pr
ocessos_pdf.pdf); (http://www.incra.gov.br/passo_a_passo_quilombolas); 
http://www.incra.gov.br/noticias/incra-reconhece-territorio-da-comunidade-quilombola-mangueiras-mg 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estruturafundiaria/quilombolas/andamento_dos_processos_pdf.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estruturafundiaria/quilombolas/andamento_dos_processos_pdf.pdf
http://www.incra.gov.br/passo_a_passo_quilombolas
http://www.incra.gov.br/noticias/incra-reconhece-territorio-da-comunidade-quilombola-mangueiras-mg
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32 Certifico que, revendo em meu cartório os autos do inventário dos 

bens deixados por falecimento de Cassiano José de Azevedo e 
sua mulher D. Vicência Vieira de Lima, deles, as fls. 34 ut 39, se 
encontra a seguinte: Partilha – Aos quatorze dias do mez de junho 
de mil novecentos e vinte e oito, nesta cidade de Belo Horizonte 
(...) (DIVISÃO, 1928, p.7) 33. 

 
 

Conforme destaca o Relatório Antropolpógico (NuQ/UFMG, 2008), um aspecto 

importante desta partilha é que entre o processo de inventário de “Cassiano e Vicência” e a 

conseqüente partilha desta herança houve uma diminuição significativa na atribuição do valor 

da terra herdada e uma diminuição de sua área. 

Anterior a esse processo de partilha, no ano 1914, uma situação que iria mudar 

sensivelmente a territorialidade de Mangueiras, diz respeito à doação, pelo município de Belo 

Horizonte de uma extensa área pertencente ao Ribeirão da Izidora, para a família de Hugo 

Furquim Werneck, um médico que se mudara do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Além de 

uma granja (Granja Wernek)  e de um sanatório modelo (Sanatório Wernek), a Fazenda dos 

Werneck, área à época qualificada como rural, abrigava também uma antiga pedreira que já foi 

local de trabalho tanto dos moradores ancestrais de Mangueiras quanto dos atuais moradores.  

Por volta de 1920, Hugo Werneck começou a adquirir terras na região próxima às áreas 

cultivadas por Vicência e Cassiano. Esse processo, como apontam a memória oral e a 

documentação existente, foi bastante nebuloso e tem relação com a partilha feita pelos 

herdeiros de Vicência e Cassiano. Após o processo de partilha desses herdeiros, metade do 

território ancestral quilombola foi transferido para a família Werneck. Como consta na 

publicação ‘Terras de Quilombo’, sobre o Quilombo Mangueiras: 

Apesar [do documento] de partilha dizer que essa metade teria 

sido adquirida por “compra”, o processo legal não relata 

documentos nem cita os termos nos quais teriam ocorridos tais 

compras. A regularização de terras tinha um custo elevado, tanto 

pela necessidade de pagamento de profissionais especializados 

para fazer o mapa das áreas, como também para a contratação de 

advogados. Vicência e Cassiano não tinham dinheiro para fazer essa 

regulamentação da sua terra, na qual viviam e trabalhavam. 

(COSTA, P.07, 2015). 
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A interferência da Família Werneck sob a ocupação do território quilombola  pode ser 

percebida nos mapas de décadas seguintes, “onde o sanatório e a Granja Werneck passam a ser 

referência e o território de Mangueiras é representado por um ‘não-lugar’, um espaço vazio” 

(NuQ/UFMG, 2008). Essa situação de invisibilidade da comunidade quilombola reverbera até o 

momento presente. Sobre suas conseqüências funestas, apresentaremos em tópico específico, 

adiante nesse Dossiê, um resumo de prejuízos e violações vividos pela comunidade. 

A área que foi ocupada inicialmente por Vicência e Cassiano era uma região rural, 

cercada por grandes propriedades com as quais os lavradores e seus primeiros descendentes 

estabeleciam relações de trabalho, como agregados, parceiros e meeiros17, numa relação que 

muitas vezes implicava submissão e dependência para com os fazendeiros que ali se 

instalaram, até meados do século XX.  

Se, no início da ocupação, a região onde se localiza a comunidade quilombola estabelecia 

comércio de produtos agrícolas com cidades de Sabará e Santa Luzia, com a criação da capital 

em 1897, este cenário se transformou. O surgimento de Belo Horizonte mudou a dinâmica 

laboral dos descendentes de Cassiano e Vicência. De agricultores, alguns moradores passaram 

a trabalhar na área de prestação de serviços, comércio e atividades domésticas na cidade. No 

início da década de 1980, apenas Cassiano Filho, o Cassianinho (esposo de Dona Wanda), e José 

Emílio (pai de Lalado), o filho mais novo de José Maria, mantiveram como atividade principal 

os trabalhos ligados à terra. 

Apesar dessa mudança bastante signitifativa, o estilo de vida da comunidade quilombola 

é denominado pelos autores do Relatório Antropológico de “rurbano”, por mesclar práticas 

agrícolas, como o cultivo de hortaliças, criação de animais, o uso do fogão a lenha e o 

conhecimento de plantas medicinais com atividades laborais marcadamente urbanas, no setor 

de comércio e serviços. De acordo com Ivone Maria de Oliveira, verifica-se atualmente a 

retomada de algumas atividades consideradas típicas da ruralidade, principalmente a criação 

de animais e a manutenção de pequenas lavouras. 

Entre as atuais profissões dos quilombolas de Mangueiras se destaca o trabalho como 

carroceiro, um ofício tradicional, reconhecido na cidade de Belo Horizonte, que foi identificado 

como uma das principais referências culturais atuais do quilombo. Essa ocupação tem 
                                                           
17 Estes termos se referem a relações de trabalho estabelecidas entre trabalhadores rurais e fazendeiros. Um 
“agregado” é alguém executa serviços diversos numa propriedade rural sem vínculo formal de trabalho e que 
pode ou não morar nesta propriedade. Os “parceiros” não são considerados funcionários; são também produtores 
rurais que entram com uma parte dos investimentos e da força de trabalho durante uma safra, e os produtos 
podem ser divididos. Por fim, os “meeiros” não entram com insumos para a produção, trabalham na propriedade 
de outrem e dividem com esses os produtos do trabalho.  
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vinculação com o tradicional ofício de tropeiro, legado de José Maria, um dos filhos de Vicência 

e Cassiano.  

Na contramão de um processo de migração vivido pelos quilombolas, entre as décadas 

de 1970 e 1980, verifica-se mais recentemente o retorno de muitos parentes para o território 

(movimento de retorno iniciado já em 1988, conforme descrito no RTID), após um período de 

moradia em bairros de Belo Horizonte e de Santa Luzia. A segurança de morar numa casa 

própria, a tranqüilidade proporcionada pela proximidade da mata e a garantia de acesso à água 

- que, até o ano de 2009, era garantido exclusivamente pelas nascentes existentes no território 

-, além do compromisso com a valorização da permanênciano território conquistado pelos seus 

ancestrais são alguns dos motivos relatados pelos moradores para o retorno ao território 

tradicional.   

 

Imagens de quilombolas de Mangueiras 
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Imagens Território Quilombo Mangueiras 

 

 

 



Num. 9543045185 - Pág. 54Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

54 

 

 

 

 

 

 

 



Num. 9543045185 - Pág. 55Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

55 

 

 

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE LUIZES 

Apresentação 

 

A comunidade quilombola de Luízes se localiza na Vila Maria Luiza, onde atualmente se 

encontra o Grajaú, bairro de classe média alta situado na região oeste do município de Belo 

Horizonte-MG. A história da comunidade e de seu território, obtido por meio de compra ou 

doação, remonta ao ano de 1895, período no qual se iniciava a construção de Belo Horizonte, 

evidenciando o entrelaçamento entre as histórias dos Luízes e do município (Coleção Terra de 

Quilombos, INCRA/MDA/UFMG, 2016). 

O atual Quilombo dos Luízes é formado por descendentes da quarta até a sétima geração 

do casal Maria Luiza Luiza (que nasceu em 1886 e faleceu em 1971)e Vitalino. O nome da 

comunidade – que também já foi conhecida como Vila Maria Luiza e já foi mais comumente 

auto-atribuído como comunidade do povo das piteiras – faz referência não apenas ao nome da 

matriarca, mas também à história de sua linhagem. O território dos Luízes é herança da 

linhagem de Vitalino, e hoje constitui-se apenas de uma pequena parcela da antiga Fazenda 

Piteiras – uma área que media entre 12.000 e 18.000 ha na região oeste de Belo Horizonte que 

foi propriedade de Nicolau, pai de Vitalino. Atualmente a área ocupada pelo quilombo é de 

2.292 metros quadrados onde estão aproximadamente 30 casas e vivem 80 moradores. Por se 

tratar de um quilombo em situação urbana, o principal conflito vivenciado pela comunidade é a 

perda significativa de seu território em decorrência da expansão da malha urbana e da 

especulação imobiliária na região, desencadeando em sucessivas invasões do território 

familiar.  

Segundo depoimento de Miriam Aprígio, uma das quilombolas de Luizes, historiadora, 

professora e ativista pelos direitos das comunidades tradicionais,  

 

Em 2004 a Comunidade da qual faço parte foi contemplada pela Fundação 

Cultural Palmares com o título de reconhecimento de Comunidade Quilombola. 

Até então, o pleito pelo direito sobre as terras deixadas por meus tataravós 

percorria as vias jurídicas convencionais da luta pela propriedade e apenas como 

fruto de herança. Tivemos que recorrer à política quilombola, pois, já havíamos 

perdido mais de 70% (setenta por cento) de nossas terras, que compunham o 
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território da antiga Fazenda Piteiras, que pertencia ao meu bisavô. Tal perda se 

deu, porque minha Comunidade encontra-se situada na região nobre da 

metrópole. Trata-se do resultado de uma contínua especulação imobiliária, 

protagonizada inclusive, pelo próprio poder público. A partir da sequencia de 

perdas de terras, a Comunidade adquiriu uma nova condição, ou seja, um novo 

olhar sobre si mesma, chamando ainda mais a atenção do seu externo, 

especialmente das Universidades com suas inúmeras pesquisas. Este 

acirramento das tensões geradas sobre a questão territorial deflagrou uma luta 

existencial na minha Comunidade, me impulsionando a uma deliberada busca de 

uma compreensão mais ampla sobre o conceito e a legislação que rege os 

Quilombos. (trecho do Memorial Descritivo de Miriam Aprígio, escrito para 

processo seletivo de Mestrado na UNB, cedido pela autora para colaboração com 

o presente Dossiê). 

 

No ano de 2008 o Relatório Antropológico do quilombo foi elaborado e concluído. 

 

 
Ancestralidade da Comunidade de Luizes 

No tempo de vida dos ancestrais dos atuais Luízes, a comunidade era chamada de povo 

das piteiras, porque o território era rodeado pela planta pita, com a qual os quilombolas 

lidavam de diversificadas maneiras, com destaque para a extração da fibra para a confecção de 

itens como perucas e enchimentos (produtos que eram vendidos para a manutenção das 

famílias). O nome ‘Piteiras’ consta inclusive na cartografia oficial de Belo Horizonte (como 

mostra a figura da página 31 do RTID). O costume do cultivo da planta pelos Luízes foi 

transmitido através das gerações, influenciando também na nomeação da fazenda de onde se 

originou o território, Fazenda Piteiras.   

No passado os cuidados no caso de alguma enfermidade eram feitos com os remédios do 

Mato, Júlia se lembra que sua tia Luiza (Luiza Manoela Moreira dos Santos, falecida em 1969) 

era quem fazia os benzimentos no quilombo, além dela, sua tia Verônica (Maria Verônica Dias, 

falecida em 1982), que era casada com Carlos Sidônio também fazia benzimentos, Núbia, sua 

neta, se lembra que a avó usava um pano branco para benzer as crianças, uma faca para cortar 

o mau olhado, e uma agulha. José Sidônio Dorneles, filho de Carlos e Verônica, falecido em 

2004, sabia muitas coisas sobre os banhos que eram necessários em cada situação. Ele usava 
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plantas como arruda, guiné, semente de girassol e espada de São Jorge. Os remédios do mato 

eram muito usados e Alda se lembra que todos conheciam bem os usos das plantas: 

Cada pessoa fazia seu remédio, todas as plantas a gente tinha em casa, um 

canteirinho com tudo quanto é tipo de erva.  Sabiam o que era bom pra dor de 

cabeça, pra dor de barriga, problema de coluna que falava espinhela caída, e 

elas que faziam os remédios que a gente tomava, a minha mãe, minha vó… A 

gente tinha todas as plantas.... (Alda Maria Nunes Pereira, jun. 2017) 

Gostam de contar que família sempre foi comandada por “mulheres fortes corajosas e 

guerreiras” (SIDÔNIO, 1998, p. 17). Cordelina Eugênia Nunes, filha de Vitalino e Maria Luiza, 

falecida em 1990 (depois de sofrer ameaças, as circunstâncias de sua morte nunca foram 

explicadas), é considerada como a primeira a assumir a responsabilidade de conduzir uma 

forte resistência contra os diferentes tipos de invasões sobre o terreno, inclusive por parte do 

poder público. Sua liderança e autoridade na comunidade, legitimada pelo grupo, sucede 

àquela exercida por sua mãe Maria Luiza. 

 
Prova dessa liderança é o registro de uma denúncia feita por Cordelina na década de 

1980 acusando um vizinho de invadir o terreno da comunidade sob violência e grave ameaça à 

sua figura.  

 Minha tia morreu consertando a cerca. Ela não queria que a rua [Artur 
Ferrari] passasse. Tia Nina botava arame farpado: - Aqui vocês não tom! 
Ela botava arame farpado e eles tiravam...  (Dª Maria Luzia Sidônio, 
RTID/INCRA, p.198 em Coleção Terra de Quilombos, 
INCRA/MDA/UFMG, 2016). 

 

Com a morte de Cordelina Eugênia Nunes, por motivos desconhecidos (atribuídos, por 

alguns parentes, aos conflitos mantidos com invasores), Maria Luzia Sidônio, nascida em 1942, 

neta da matriarca Maria, conhecida como Dona Luzia, assumiu a responsabilidade de dar 

continuidade a luta de sua tia. Dona Luzia foi importante agente do impulsionamento dos 

movimentos sociais negro e quilombola, em Belo Horizonte e Minas Gerais, participante 

destacada na formação da Federação N’Golo das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, da 

qual foi  diretora e coordenadora por 2 mandatos consecutivos. Também participou da 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas 

Conexas de Intolerância, na África do Sul, em 2001. Em 2017, no Mês da Consciência Negra, foi 

homenageada na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte e com o Prêmio Zumbi de Cultura.  
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Várias medidas de defesa do território foram tomadas por Dª Maria Luzia e outros 

membros da comunidade e alguns desses conflitos envolveram inclusive a violência física. 

(Coleção Terra de Quilombos, INCRA/MDA/UFMG, 2016). 

Maria Luzia Sidônio conta, em seu livro Luízes, que a descendência matrilinear dos 

Luízes carrega um passado relacionado ao Bairro dos Cristais, uma região que antes pertencia 

ao município de Sabará e que hoje faz parte do município de Nova Lima. A mãe de Maria Luiza, 

chamada Anna Apolinária e nascida no ano de 1867, foi uma escravizada liberta de uma 

fazenda dessa região. Ela se casou com Manoel Luiz Moura18, que era o proprietário da fazenda, 

e com ele teve 9 filhos.  

A senhora Maria Luzia Sidônio explica que os nove filhos do casal nasceram libertos, e 

por isso o nome Luiz acabou tomando o significado de liberdade, tanto, que traziam consigo 

uma flor de lótus feita de barro que representava a marca de serem livres, ou seja, um Luiz. 

Eram livres e quando um deles saía na rua, algumas pessoas falavam “ó, 

lá vai um fugido ali” então outro dizia “não, aquele ali é um Luiz”. Isso 

acontecia porque, naquela época, se marcava os escravos a ferro e ele 

não, ele deu o nome dele, Luiz, a todos os 9 filhos. Era Ascindino Luiz, 

Francisco Luiz, José Luiz, Silvino Luiz, Francisco Luiz, Aurora Luiz, 

Petrina Luiz, Eulália Luiz, Maria Luiz19, que era a vovó. Na verdade, ele, o 

nosso bisavô era dono dos Luízes, então ele deu 13 alqueires de terra 

para os filhos dele, o registro da escritura que ele deixou ia de Nova Lima 

até à Manesman. (Maria Luzia Sidônio, 15 jun. 2017) 

Foi nas terras herdadas de Nicolau, Fazenda Piteiras, que viveram seus nove filhos. 

Entre eles, três, Francisco, Quirino e Vitalino, se casaram com filhas de Anna Apolinária, Aurora 

Luiz, Eulália Luiz e Maria Luiz, respectivamente.  

A senhora Júlia Ferreira da Silva, nascida em 1934, conhecida como Pina, neta de Maria 

Luiza, se lembra: “eles todos eram compadres entre si, eu me lembro da minha vó falando, 

comadre Eulália, comadre Aurora, comadre Etelvina, entendeu, eles eram todos comadres, 

compadres e se respeitavam como tal”. (Júlia Ferreira da Silva, 29 jun. 2017)  

                                                           
18Alguns documentos nomeiam o fazendeiro como Manoel Luiz Moura, e outros como Manoel Luiz 
Maria. 
19 Apesar de alguns documentos apontarem que o nome da matriarca era originalmente Maria Luiz, os 
relatos indicam que ela era chamada de Maria Luiza. 
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Próximos de onde se estabeleceram Vitalino e Maria Luiza, moravam os casais Francisco 

e Aurora Luiz e Quirino e Eulália Luiz. Depois de viúva Eulália foi morar no Morro das Pedras, 

onde ainda residem netos e bisnetos do casal. Entre os nove filhos de Nicolau, além dos três 

irmãos que se casaram com as filhas de Anna Apolinnária, também viveram na Fazenda 

Piteiras as irmãs Maria Angélica e Flausina, que não tiveram filhos. 

Maria Luiza e Vitalino tiveram dez filhos: Iolinda, Josílio, Carlos Sidônio, Ana Julia, Luiza 

Manoela, Orízia, Vanderlina, José Mário, Cordelina e Maria Lourdes. Aos poucos a maior parte 

de seus filhos foram construindo casas ao redor, a primeira foi Luiza Manoela depois Ana Julia, 

em seguida Vanderlina, Cordelina, Josílio e, por último, Orízia. Hoje são os descendentes de 

Iolinda, Josílio, Carlos, Ana Júlia e Luiza Manoela que permanecem no território herdado dos 

avós. 

A partir dos descendentes de Nicolau e Anna Apolinária, uma grande rede de parentes 

se espalhou por toda a Belo Horizonte e região metropolitana. Existem Luízes em Nova Lima, 

Contagem, Santa Luzia, e, em Belo Horizonte, nos bairros Grajaú, Água Branca, Nova Cintra, 

Salgado Filho, Santa Efigênia, Barreiro, além daqueles que estão mais distantes em São Paulo, 

Brasília e no Paraná. Mas foram os herdeiros do casal Maria Luiza (filha de Anna Apolinária) e 

Vitalino (filho de Nicolau) que se concentraram nas terras que correspondem atualmente ao 

Quilombo dos Luízes. Na época da elaboração do RTID (2008), contando a partir de Anna 

Apolinária, os Luízes se estendiam por sete gerações contando com 324 descendentes dentre 

eles244 vivos, dos quais cerca de 30% residiam no território de Vitalino. 

 

A Formação do Território de Luizes 

Como mencionado no trecho acima, Manoel Luiz Moura deixou 13 alqueires de terras 

como herança aos seus nove filhos com Ana Apolinnária. A área, que ficava no Vale do Mutuca 

(em Nova Lima), foi registrada pelo fazendeiro por volta de 1900 e em nome da esposa. Lá a 

família de Maria Luiza vivia da agricultura, do cultivo da pita e da extração do óleo de licuri. 

Estas terras foram trocadas por Anna Apolinária com uma mineradora por outra de iguais 

dimensões, em 1930, na Fazenda Rabelo, também em Nova Lima, no Vale do Sereno (atual 

bairro Inconfidentes). O inventário de Anna Apolinária foi localizado na época da construção 

do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) da comunidade dos Luízes e, 

segundo consta, essas terras no Vale do Sereno foram inexplicavelmente reduzidas a 3 alq., 

redução que chegou a ser contestada sem sucesso pelos herdeiros de Anna Apolinária.Ao 
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menos até 1998, ano de publicação dolivro escrito por Luzia (1998), ainda viviam nestas terras 

alguns parentes: Dirceu e Maria Pereira. 

Já a descendência patrilinear dos Luízes remete à Nicolau Nunes Moreira (falecido em 

1918) que chegou a trabalhar como escravizado na antiga Fazenda Calafate na região oeste de 

Belo horizonte. Por volta de 1895, a Comissão Construtora da Nova Capital havia 

desmembrado essa fazenda na intenção de dar lugar a áreas menores, o que favoreceria a 

ocupação da capital Belo Horizonte. Foi nessa época que Nicolau se tornou proprietário de 

terrenos que pertenceram à Fazenda Calafate e formou a Fazenda Piteiras. 

Em uma pequena parcela da Fazenda Piteiras está concentrado o Quilombo dos Luízes.  

Documentos consultados pela equipe do RTID/INCRA 2008 revelam que em 1895 foram 

registrados, em nome de Nicolau, mais de 6000 m2 e, em 1896, mais “meia quarta de milho” 

(6050 m2), totalizando mais de 12000 m2. Outros documentos apontam, mas de forma confusa, 

o registro de uma terceira propriedade em nome de Nicolau. Esta era localizada na Rua 

Jacarepaguá, esquina com a avenida Barão Homem de Melo, lugar que fica nas proximidades 

das duas primeiras. O tamanho dessa propriedade era equivalente ao das outras duas. O 

primeiro inventário de Nicolau poderia confirmar essas informações, entretanto está 

desaparecido. De todo modo, a comunidade não tem dúvidas de que essa área também 

compunha a Fazenda Piteiras.  

O nome “Piteiras”, que corresponde tanto à fazenda quanto ao córrego, e origina-se do 

cultivo da planta pita (Agave americana L. Piteira. Adiante  detalharemos a importância da pita 

para o Quilombo dos Luízes)  – costume proveniente dos ancestrais da linhagem de Anna 

Apolinária, em Nova Lima. Esta planta tinha diversos usos como a confecção de colchões, 

cestas, esteiras, balaios, selas para cavalo e apliques de cabelo que, ao serem vendidos, eram 

fonte de renda para as famílias.  

No passado, antes da chegada da cidade, a planta pita era muito abundante no quilombo 

em várias áreas, a mais lembrada, pela quantidade de pita que agregava, era um brejo nas 

proximidades de onde hoje é a avenida Silva Lobo (ver mapa). A senhora Alda Maria Nunes 

Pereira, 69 anos, neta de Maria Luiza, comentou:  

A gente chama aqui de piteiras porque meu avô, que era o Vitalino, tinha 

a plantação de pita, que fazia parte da renda dele também.  Meu avô 

morreu em [19]46, no ano que eu nasci, então tem 69 anos que ele 

faleceu. Mas mesmo assim, até alguns anos atrás, antes de ter os 
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barracões, a gente tinha uma plantação de pita aqui, depois que foram 

construindo que foi acabando. Eram feitas várias coisas com a pita, eles 

faziam balaio, a sela que eles colocavam nos burros pra sair levando 

verdura, então é por isso que a gente chama aqui de Piteiras. (Alda Maria 

Nunes Pereira, jun. 2017) 

O córrego das Piteiras (canalizado na década de 1970 para dar lugar à avenida Silva 

Lobo) e o córrego do Marinho (canalizado para dar lugar à avenida Barão Homem de Melo) 

fazem parte da bacia do ribeirão Arrudas (NUQ/UFMG, p. 176, 2008).  

O córrego das Piteiras atravessava a região mais baixa do território da Fazenda Piteiras 

e foi aberto pelos Luízes para irrigar a horta que cultivavam. A região da Avenida Silva Lobo 

era o quintal da matriarca Maria Luiza e sua casa se localizava na beira de onde foi construída a 

avenida. A horta era cortada pelo córrego das Piteiras que passava no centro de onde hoje é a 

avenida, e seus produtos serviam de sustento para toda a comunidade. A declividade do 

terreno, o córrego e a abundância de minas de água eram usados para a manutenção dos 

cultivos; os canteiros eram feitos de modo que a água ficava acumulada ao seu redor, 

facilitando a irrigação. Sobre isso, Luzia comentou: 

Quando a vovó casou com o vô, eles já tinham fazenda, já tinham 

plantação de café, já tinham manga, milho, laranja e o abacaxi que era 

plantado na parte de cima porque não precisa de irrigar, na parte de 

baixo ficavam as hortaliças, onde tinha o córrego e tinha muita, muita 

mina que vovó irrigava as plantas. Eles viviam das plantações e da horta 

que tinha cenoura, rabanete, couve, almeirão, acelga, muitas coisas, e a 

gente ia vender no Cidade Jardim, eu ia com ela com o balainho também. 

A casa da minha avó era na beirada da Avenida Silva Lobo, que era onde 

ficava nossa horta, a horta de minha vó, que era a horta da comunidade. 

Ao lado de sua casa tinha a mina de água, onde a gente buscava água pra 

tudo, lavava roupa, porque na época não tinha água encanada. (Maria 

Luzia Sidônio, jun. 2017) 

Toda a região do Córrego das Piteiras era muito abundante de fontes de água, várias 

minas de água brotavam ao redor, tanto que em uma das áreas havia um brejo. A maior das 

minas ficava ao lado da residência de Maria Luiza e era usada cotidianamente pela comunidade 

para limpar as casas, lavar as roupas, cozinhar e beber. Na década de 1970 foi construído um 
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muro separando a comunidade da antiga mina e em 1990 a mina foi aterrada para a construção 

do edifício residencial San Marino. A senhora Maria de Lourdes Aprígio Pereira, que chegou no 

quilombo no ano de 1971, quando casou com Walter, descreveU: 

Aqui, onde está esse prédio, tinha uma mina, tinha uma mina não, de fora a fora 

eram várias minas, só que essa daqui era maior. Eu lavava roupa pra fora, então 

eu abri o mato, colocamos aquelas manilhas, aquelas telhas antigas, cumbuca, 

na entrada da mina e trouxe a água até na beirada do asfalto, pra quando eu 

ficava sem água.  Lá eu enchia as vasilhas de água, a Mirian e o Anderson 

carregavam, eu carregava, nisso nós enchíamos os tambores, eu lavava a roupa, 

limpava a casa, tudo com essa água da mina. Quando eles vieram pra construir 

o prédio, não teve jeito de acabar com a mina porque ela era muito grande, 

muita água. Nessa subida aqui da entrada da garagem do prédio eles fizeram 

uma caixa em volta da mina, então essa água da mina escoa ali fora no bueiro. 

Há uns anos atrás, quando era época de chuva, que chovia mais, a mina era tão 

forte que a garagem ainda enchia. Eles tiveram que fazer uma drenagem mais 

funda, pra quando a mina tivesse muito cheia, a água escoar ali nessa boca de 

lobo, se não era água constate ali no prédio, porque é construído em cima de 

mina. O outro prédio de frente já é menos do que esse daqui, menos água do 

que esse daqui, mas se você for naquela pracinha lá em cima quando é época de 

chuva, cê vê a água brotando, descendo, que isso aqui tudo era mina. Aqueles 

prédios lá de cima, mina, construiu em cima de mina, acabaram com tudo. 

Descendo aqui, onde tá aquele prédio que tem  aquele bar que foi aberto agora 

a pouco tempo, o amarelinho, até pouco tempo antes deles construírem, a mina 

era aberta, escorria água o dia inteirinho. (Maria de Lourdes Aprígio Pereira, 

jun. 2017) 

O córrego, a horta e a mina fazem parte de lembranças carinhosas para os Luízes, de um 

tempo em que havia abundância de água, a paisagem era cercada de árvores e das mais 

diversas espécies vegetais e animais, um tempo que precede a drástica transformação de seu 

território. Maria Luiza Sidônio, nascida em 1946, neta de Maria Luiza, se lembra de, na infância, 

brincar com a argila do córrego.  “Na casa da vovó tinha muita nascente, e como o córrego 

passava lá, então tinha muita argila, a gente fazia aquelas panelinhas de barro…”. (Maria Luiza 

Sidônio, ago. 2017) 
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O rio, além de servir para irrigação da horta, também era onde pescavam-se pequenos 

peixes. E no brejo eram colhidas flores da taboa, com as quais eram feitos os travesseiros. “A 

gente pegava taboa também, minha tia fazia travesseiro, com aquelas taboas, que ali era um 

pântano…” (Maria Luiza Sidônio, ago. 2017). As hortas cultivadas por Maria Luiza e suas filhas 

produziam verduras e hortaliças que eram vendidas em vários lugares de Belo Horizonte, 

como no bairro Cidade Jardim. “Quando eu estava com meus 14 anos, eu lembro, eu saía 

vendendo verdura, e milho também, o milho que tinha aqui na tia Nina [Cordelina], manga… A 

gente comprava no mercado o balaio, e apanhava as coisas de manhã cedo…”. (Maurício Nunes 

Pereira, jun. 2017) O senhor Maurício comentou que, embora o solo não tenha a qualidade que 

tinha no passado, no quilombo, muitas pessoas ainda cultivam hortaliças e legumes como 

mandioca, abóbora, taioba, alface, couve, chuchu. Em seu quintal ele conserva um pé de jambo 

que foi plantado na época de sua avó, Maria Luiza.  

No território dos Luízes existiam plantações de cana comum, cana caiana e milho, além 

das bananeiras e de várias árvores frutíferas como o abacateiro, a laranja da terra, o mamão, a 

pitanga, o limão, a jaboticaba e o coqueiro da gema amarela. A laranja da terra e o mamão eram 

muito usados para fazer doces. Na parte mais alta do território ficava a plantação de abacaxi de 

tia Nina (Cordelina Eugênia Nunes Moreira).  

No quintal da casa de Maria Luiza tinha um forno de barro de que Júlia se lembra:  

Lá no terreiro de minha avó, tinha um forno assim, tipo coisa de índio, era uma 

casinha assim que tinha um buraco por onde punha as brasas, deixava esquentar, 

e depois que ficava quente e minha vó fazia uma coisa chamada cubu20 (Julia 

Ferreira da Silva, jun. 2017). 

 Antes da formação de um bairro da cidade no território dos Luízes os percursos eram 

feitos a pé, por caminhos dentro das matas, para se chegar aos bairros. Até a década de 1970 os 

ônibus iam apenas até a Rua Santa Cruz.  Com as mudanças que foram acontecendo a partir 

desse período, as ruas do entorno começaram a ser abertas, embora ainda fossem de terra, e a 

circulação e ocupação do espaço ainda fossem bem restritas. Em um croqui feito pela equipe 

que elaborou o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), indicando o período de 

1950 a 1980, é possível verificar esse processo, pois o desenho mostra o traçado viário, a 

ampliação das casas e os poucos moradores que se mudaram para as proximidades.  

                                                           
20

 Cubu: tipo de bolo com massa de fubá enrolado na folha de bananeira e assado no forno de barro 
(que era aquecido com brasas). 
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Só existiam dois jeitos de se chegar à comunidade: por uma trilha que iniciava como 

continuidade da Rua Alves Pinto; ou vindo pelo bairro Nova Granada, atravessando este cano.  
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Outro croqui indica como eram as casas do quilombo e a região do entorno na época de 

Maria Luiza e Vitalino. Este documento ilustra a memória espacial de 1895 a 1950 de acordo 

com os dados levantados para o RTIDE em 2008. O mapa localiza o território antes da abertura 

das ruas na região e antes da canalização do córrego, suas linhas pontilhadas representam os 

principais caminhos que eram feitos a pé para acessar a cidade. 

Julia Ferreira da Silva, neta de Maria Luiza, se lembra que: 

Na Rua Xapuri, onde levantou aquele prédio, era um brejo onde só tinha piteira, 

muita piteira ali. E aqui não tinha nada, era só a casinha da minha avó, a casinha 

da minha tia, e a casinha da minha mãe que está aqui embaixo” (Julia Ferreira da 

Silva, jun. 2017). 

Um depoimento da Senhora Lourdes descreve bem a região na década de 1970, quando ainda 

existiam poucas casas na comunidade: 

Eu quando vim morar aqui não tinha essa avenida e nem essas ruas aqui da parte 

de cima não, o ônibus só ia até ali na Rua Santa Cruz, o [ônibus para o] Grajaú só 

ia até lá na Santa Cruz. A Rua Alves Pinto, ela não descia, ela não tinha saída até 

aqui em baixo não, era só até na esquina. Tinha um trilho que a gente descia e 

vinha por dentro, e saía no beco, onde tinha a Birosca. Era por dentro, a gente não 

tinha saída a não ser nessa área. Pra gente ir na cidade tinha que subir a pé até ali 

em cima. Caminhão de gás só chegava até na esquina aqui da Rua Alves Pinto, o 

resto a gente tinha que carregar no ombro pra descer. Nós não tínhamos 

passagem de carro pra Granada, nem Alves Pinto, tinha que ser tudo a pé. Pra ir 

pra Granada a gente tinha que descer aqui onde é a Arthur Ferrari, pra descer na 

Xapuri, mas a Xapuri também não era aberta, era um trilho e tinha o cano de água 

que passava, era de ferro e largo. A gente passava em cima, como se fosse uma 

ponte. Você olhava aqui pra cima e era tudo mato, tudo escuro, tinha a casa que 

era da mãe da Alda e a casa da Maria Lúcia, onde ela mora hoje, a casa do Sidônio 

também, que já era mais aqui pra trás, o barracão da tia Vanda. (Maria de 

Lourdes Aprígio Pereira, jun. 2017)  

Os nomes dos lugares também eram outros. O que hoje é o bairro Grajaú era chamado 

de Vila Lídia; o Alto Barroca era chamado Vila Bicalho; o Morro das Pedras era chamado de 

Buraco Quente; o Barreiro era o Ferrugem; e o Sion era o Acaba Mundo. Sobre os nomes e os 

trajetos, Júlia comentou:  
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A gente ia levar verdura pra vender onde hoje é o Barreiro, lá era o Ferrugem. 

Lenha a gente buscava lá no Acaba Mundo, onde hoje é o Sion, aqueles feixes de 

lenha compridos. (Julia Ferreira da Silva, jun. 2017)  

Luzia também falou um pouco sobre como era o território:  

A Rua Contria ali, chamava boqueirão, da casa da vovó o jeito que tinha, era ou 

passando por cima, que era mato puro, onde hoje é a Oscar Trompowski, ou pelo 

boqueirão, que vinha rodeando o córrego e passava ali na Rua Contria. (Maria 

Luzia Sidônio, jun. 2017) 

Até pouco tempo atrás existia, na região central do atual território do quilombo, uma 

frondosa árvore que é chamada de Birosca (Guapuruvu). As reuniões, confraternizações e 

inclusive a tradicional Festa de Sant’Ana, a padroeira da comunidade,  aconteciam ao redor da 

Birosca - era ao seu lado que a bandeira da Santa era levantada. Ao redor ainda restam alguns 

pedaços cortados da Birosca, e Núbia Sidônio comentou da vontade de fazer com esta madeira 

um oratório para a Sant’Ana, que ocuparia o lugar onde a árvore ficava. Maria Lúcia da Silva 

Marques, nascida em 1932, a mais antiga das netas de Maria Luiza, contou como foi que a 

Birosca nasceu: 

Minha mãe contava que estava muito frio, como agora, então meu pai sentou lá 

atrás da casa e foi esquentando no sol comigo, eu tinha 1 ano mais ou menos. 

Minha mãe tinha botado no meu pescoço uma semente de birosca furada, diz 

que ela inchava e não prejudicava os dentes. No eu babar, a birosca brotou pelo 

buraco furado e saiu aquela folhinha, e ele pegou aquela birosca e plantou, foi 

aquela dessa árvore aí. (Maria Lúcia da Silva Marques, jul. 2017)  

Ao lado de onde a Birosca vivia, existe o Quadradão, espaço cimentado onde são feitas as 

reuniões e as confraternizações. O Quadradão foi construído por Júlia com o objetivo, a 

princípio, de sediar uma capela para Sant’Ana. Além das reuniões políticas e administrativas do 

quilombo, é nele que se realiza o Junta, uma confraternização da comunidade que ocorre 

eventualmente em domingos. Importantes momentos de partilha, nos Luízes, se dam em torno 

da comensalidade. O senhor Maurício contou como é o Junta:  

No fim de semana a gente fala: 

  -Vão fazer um Junta?! 

“–Vão! 
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Aí todo mundo junta. Um traz uma dúzia de cerveja, outro traz mais umas 10 

cervejas, outro traz uma carne, outro traz a churrasqueira, ou o carvão. Aí 

quando alguma coisa acaba, a gente fala “ - vão fazer o Junta, pra comprar os 

trens que tão acabando”, dá R$ 10,00, dá R$ 20,00, dá R$ 5,00, “ -vão buscar 

uma cerveja”, “ - vão buscar uma carne”, “ - vão buscar uma asinha”. Lá no 

quadradão. Nossa, domingo de manhã assim é gostoso! (Maurício Nunes 

Pereira, jun. 2017) 

As transformações que aconteceram no território dos Luízes começaram com a abertura 

das ruas e da avenida, com a expansão da cidade de Belo Horizonte. As invasões progressivas 

foram se intensificando ao longo do tempo e agravando cada vez mais a discrepância das 

formas de ação no espaço, isso porque a área foi se tornando alvo de especulação imobiliária 

pela configuração de uma região nobre da cidade. As dificuldades com a falta de espaço 

reconfiguraram as relações na comunidade e criaram divergências internas que precisam ser 

contornadas constantemente. Sobre a realidade atual dos Luízes, Luzia diz “Ah! Morreu muita 

coisa! A cidade… Eu acho que às vezes o progresso da cidade tira muita coisa bonita de 

antigamente!” (Maria Luzia Sidônio, jun. 2017). Vitor Sidônio também falou sobre esta 

transformação: 

A nossa infância se perdeu muito e a falta que a gente sente é de ter as matas, 

que não vai ter mais, não vai ter! A nossa selva hoje são esses arranha céus que 

as empresas vieram trazendo pra gente, e os frutos são as pessoas que moram 

lá dentro. Não vai acabar nunca, e é sempre um fruto que não vai aflorar, e não 

vai progredir também, porque são frutos sem informação daquela terra, que 

não sabiam o tipo de vitamina que ia ter naquela terra pra aflorar esses frutos. 

Então fica escutando coisas que ficam trazendo das mensagens dos que 

passaram, aí vem os poderes mais fortes, porque eles não querem perder, 

ninguém quer perder o legado que tem, ainda mais o que conquistou, e o que 

conquistou através de dinheiro, ninguém quer perder dinheiro. (Vitor Sidônio, 

jul. 2017) 

Em meio aos avanços sucessivos da cidade, o Quilombo dos Luízes se consolidou como 

um lugar de resistência, acolhimento e enfrentamento constante com as desigualdades 

institucionais de forças. Sobre isso Vitor fala: “o poder que a gente tem, o deles ganha, que é o 

de podar, o poder vem através da poda”. E embora exista o desequilíbrio em termos 
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burocráticos, a ancestralidade e a força dos antepassados persiste, como fica evidente na fala 

de Núbia: 

Aqui é uma terra de resistência, é um quilombo de ex-escravos, tem muitas 

pessoas que vêm fazer o estudo com a gente e chegam aqui e acham que vão 

encontrar corrente, até hoje! Foi muita luta, muito sofrimento, realmente muito 

resgate, pra chegar nessa tal liberdade, e é uma terra sagrada, sabe? Eu penso 

sim que nossos antepassados choram de ver isso da forma que está. Tem gente 

que não acredita, mas eu acredito. Esse prédio, quando eles começaram, na 

primeira audiência que teve e que nós perdemos, a tia Luzia fez uma promessa, 

eu não sei pra qual das minhas tias avós, mas ela colocou, ela fez nas orações, 

colocou em nome dela pra ela tomar conta, e a partir daí que nós conseguimos 

ganhar, e ninguém consegue ficar, entendeu? Por que assim, um moço mesmo 

que estava aí uma vez falou “não, eu vou ficar aqui, porque eu vou tomar, vou 

ficar aqui, tal, não sei o que” que entrou o invasor, ele falou “nossa, mas eu não 

consigo dormir, eu escuto uma senhora chorando”, como assim? Eu arrepio 

minha nuca! Não é normal, é muito estranho. (Núbia Sidônio, jul. 2017) 

Apesar das dificuldades, a cumplicidade permanece viva nos Luízes, como Alda explica: 

Todo mundo combina muito bem, todo mundo aqui é muito unido, se acontece 

qualquer coisa está todo mundo pronto pra um ajudar o outro. Tem alguns até 

que a gente nem se fala, mas na hora que escuta alguém gritando a gente logo 

corre, quer saber o que aconteceu, se precisa de ir pro hospital, vão pegando o 

carro e vão levando, então aqui dentro é todo mundo muito unido. (Alda Maria 

Nunes Pereira, jun. 2017) 
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Quilombolas de Luizes 

 

 

Cordelina Eugênia Nunes (RTID/INCRA,P199) 
 

 

Trabalhadores quilombolas na obra de canalização do Córrego Piteiras 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MANZO NGUNZO KAIANGO  

Apresentação 

A Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango está localizada na região leste da 

cidade de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia. O terreno de Manzo foi adquirido por sua 

matriarca, Efigênia Maria da Conceição, 71 anos, no início dos anos 1970. A compra do terreno 

foi viabilizada a partir dos trabalhos espirituais feitos pelo Preto Velho Pai Benedito, mentor 

espiritual da matriarca. Nas religiões de matriz-africana os Pretos Velhos são entidades 

espirituais ligadas aos ancestrais africanos que foram escravizados no Brasil. O preto velho 

pediu a Senhora Efigênia que nesse terreno fosse construído um abrigo onde ele pudesse 

trabalhar curando, benzendo, aconselhando e rezando para as pessoas necessitadas. O abrigo 

foi construído, com muita dificuldade, pelas próprias mãos de Efigênia (já mãe de parte de seus 

filhos), batizado de Senzala de Pai Benedito. Diferente de como, muitas vezes, a historiografia 

oficial e o senso comum a representam, na fala de alguns pretos velhos, a senzala foi, dentro 

das fazendas, o único lugar para alívio do sofrimento pelo trabalho compulsório intensivo e 

violento, lugar onde inclusive puderam sentir certa liberdade para rezar, cantar, curar. 

Portanto, na experiência da escravidão, a senzala teria sido o melhor lugar experimentado. 

Efigênia Maria da Conceição migrou de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1955, ainda 

criança de 9 anos de idade, com a mãe, Maria de Lourdes Santos Gomes, conhecida como Dona 

Pingo (falecida em 1998), o padrasto e os irmãos. Viveram muitas dificuldades de acesso a 

moradia, alimentação, educação e tratamento com dignidade. Apenas depois de adulta, já com 

seus próprios filhos nascidos,na década de 1970, é que Efigência conseguiu conquistar uma 

segurança firmada num pedaço de terra, no bairro Paraíso/Santa Efigênia, por providência da 

entidade seu guia, Pai Benedito. Sobre isso, uma importante mensagem de Pai Benedito, 

durante seu festejo em 2017, nos oferece uma extraordinária descrição: 

 

Pai Benedito: - Como é que é patrimônio? [pergunta após Kidoiale explicar o pq da 

filmagem durante seu festejo, em maio de 2017] 

Kidoiale: - Patrimônio é aquilo que pertence....por que é que isso aqui é patrimônio? 

Pai Benedito: -É porque...quando nego velho...quando a mãe de suncê estava vindo pela 

estrada a fora, por esse mundo afora, e acho esse pedaço aqui. Donde nego pediu que 

queria que fizesse uma matriz para ele. Que fizesse uma senzala para negro. Pra negro 

fazer as curas, fazer as orações... Entonce nego pegou e veio para esse terreiro, donde 
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plantou uma pedra aqui e uma quartinha ali. Então esse terreiro é valioso porque é 

donde o nego velho deu um pedacinho para cada povo se esconder do sol da chuva do 

sereno. Quando fala – Nego não tem apego... Nego não tem apego, mas nego tem um 

prazer, um sentimento, um apreço por esse pedaço de terra. Tá escutando? Nego tem 

um apreço por esse pedaço de terra adonde esse chão sagrado, adonde o povo vem, 

dentro desse chão, e recebe aquela benção, aquela energia e que sai... Nego não vai falar 

que sai todo curado, mas sai aliviado de muita dor. Principalmente da consciência e do 

coração. Adonde as panelas nessa casa nunca ficou e nunca vão ficar vazias. Adonde 

essas panelas tem mingau, tem canjiquinha, tem fubá suado, tem feijão preto. Tem ora 

pro nobis, tem angu, mas já tem pra todo mundo fazer jabaculê [comer]. Não tem adonde 

plantar um pé de boldo... Sabe por que? Porque todo pedaço que existia nesse terreno, 

nesse espaço, foi ocupado por pessoas que não tinham donde enfiar a cabeça. Com filho 

no braço, com dificuldade e aqui veio fazer sua moradia. Aqui achou apoio, aqui achou 

amor. Aqui achou colo, aqui achou carinho. Aqui achou pano para enxugar as lágrimas. 

Então esse é o patrimônio que nego véio nunca deixou e nunca vai deixar pra trás. E é 

donde vosmece vai cuidar [falando para Kidoiale]. [...] Entonce, sinhá [falando para 

kidoiale], suncê rodou muito, vosmecê rodou muito.... Por causa desse pedaço de terra 

aqui. Esse pedaço de terra vosmecê não lutou para vosmecê não, sinhá! Vosmecê lutou 

por esse pedaço de terra por orgulho! Vosmecê lutou por esse pedaço de terra para não 

ver seu sangue na rua!  Para não ver seus filhos perdidos pela rua afora. Porque vosmecê 

tem terra donde enfiar! Mas o resto do povo ainda não pos em cabeça que aqui é pra 

todo mundo! Entonce nego véio ta falando: esse pedaço de terra é sagrado! Esse chão 

aqui adonde foi senzala. (trecho de enunciação de Pai Benedito, em seu festejo em maio 

de 2017, em resposta à explicação de Makota Kidoiale (Cássia Cristina, filha carnal de 

Efigênia) sobre o motivo de ter uma equipe de audiovisual filmando). 

Conforme conta Pai Benedito, o terreno alcançado por Efigênia é parte de um território 

histórico da experiência da escravidão naquela região, onde existiu uma fazenda  escravagista 

com áreas de senzala, plantio, cemitério. 

Aqui foi senzala! Aqui adonde viveu escravo! Abaixo foi cemitério de povo...e pra lá foi 

senzala também. Entonce nego véio fala que aqui tinha fazenda. Por isso nego véio fala 

que aqui tem pedaço de sangue dos nego. (trecho de enunciação de Pai Benedito, em seu 

festejo em maio de 2017, em resposta à explicação de Makota Kidoiale (Cássia Cristina, 

filha carnal de Efigênia) sobre o motivo de ter uma equipe de audiovisual filmando). 

Manzo Ngunzo Kaiango foi o nome dado à Senzala após alguns acontecimentos novos e 

marcantes na história da comunidade: a divulgação da certificação pela Fundação Cultural 

Palmares, quanto ao autorreconhecimento da comunidade como quilombola; e após Efigênia, 

até então zeladora de umbanda, receber a díjina21 de Muiande por ter se iniciado no 

                                                           
21Díjina ou digina é o “nome que o santo traz” (MARQUES, 2015). É a autodenominação da Inquice “dona da 
cabeça” da muzenza, a iniciada. Portanto, Mametu Muiande, após se iniciar, recebeu de sua Inquice Matamba a 
díjina de Muiande.  
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Candomblé de Nação Angola22, e posteriormente a todas as obrigações23 necessárias para que 

pudesse abrir seu próprio terreiro de candomblé, o título de Mametu, que no candomblé de 

Nação Angola é o título que equivale a ‘Mãe de Santo’, o cargo mais alto na hierarquia, é quem 

zela pelo terreiro, por todos seus inquices e quem conduz a iniciação dos novos membros. 

Inquices são as divindades às quais se dedica Candomblé de Nação Angola. São muitas vezes 

interpretados como equivalentes aos Orixás da Nação de Ketu.  

O nome surgiu através de uma consulta ao jogo de búzios. Para a Nação Angola, na 

instituição religiosa de matriz africana conhecida como candomblé, Manzo significa Casa, 

Ngunzo significa Força, e Kaiango é a qualidade da Inquice Matamba, divindade regente da casa 

e da própria sacerdotisa, Muiande. Então, por alguns motivos associados, quando a 

comunidade se autorreconheceu publicamente e foi certificada como quilombola, em 2007, 

adotou o nome do terreiro de candomblé, que, traduzido do bantu para o português, significa 

“A Casa da Força de Matamba”. Mas o terreiro de umabanda, Senzala de Pai Benedito, mesmo 

após a formação do candomblé de Manzo, nunca deixou de existir – de ser cuidado e 

reverenciado. 

O autorreconhecimento da comunidade Senzala de Pai Benedito como quilombola24, 

contou com o apoio de membros do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-

Brasileira (CENARAB) e dos outros dois quilombos então já certificados na cidade de Belo 

Horizonte, Luízes e Mangueiras, por meio dos quais Muiande e sua filha carnal Kidoiale tiveram 

melhor acesso ao debate sobre os direitos dessas populações. O fato de pertencerem a uma 

família que mantêm as tradições de matriz afrobrasileira e reverência a uma ancestralidade 

ligada à resistência dos povos africanos em diáspora levou à família extensa da Senzala de Pai 

Benedito a se identificar como ‘remanescente de quilombo’ e a solicitar certificação junto à 

Fundação Cultural Palmares. Ainda em 2007 a comunidade abriu um processo no INCRA 

pedindo a titulação do território. Apesar de já terem se passado dez anos desde o 

autorreconhecimento, ainda aguardam um posicionamento daquela instituição e o início dos 

procedimentos administrativos e jurídicos necessários para a viabilização da titulação. A 

                                                           
22 A palavra “nação” é usada no candomblé para distinguir seus segmentos: existem, por exemplo, as nações Jeje,  
Ketu e Angola que se diferem principalmente pela língua, fundamentos e cantigas. Essa diferenciação indica 
ligação com os povos africanos ancestrais territorializados em cada uma das regiões africanas que correspondem 
à tais nações. A Nação Angola relaciona-se com o povo bantu, falantes das línguas kimbundu, umbundu e kikongo. 
23 Obrigações são as cerimônias sagradas basilares (de fundamento) do candomblé que devem ser cumpridas 
antes e/ou depois de uma pessoa ser iniciada na religião. Em geral, são alimentos e agrados oferecidos às 
entidades, acompanhados, em alguns casos, de períodos de recolhimento e preceito. Para os filhos já iniciados as 
obrigações devem ser cumpridas periodicamente. 
24 O processo foi aberto na Fundação Cultural Palmares em 05/03/2007 e a certidão de autodefinição publicada 
no Diário Oficial da União (DOU) do dia 16/04/2007. 
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alegação oficial é de que o terreno é de propriedade do Estado de Minas Gerais, ou seja, a terra 

comprada por Efigênia, pro providência sagrada de Pai Benedito, não seria propriedade, de 

direito, da pessoa que lhe vendeu.  

Atualmente vivem na comunidade 32 pessoas em 7 famílias. Sobre a dificuldade de 

permanência nessa terra, Pai Benedito comentou, durante seu festejo, em 29 de maio de2017: 

Antão hoje nego vê essa luta toda: um quer tomar [a terra], outro quer tomar, 

outro pegou um pedaço... Sobrou um pedaço assim pra vosmecês. Sobrou um 

pedacinho assim...Este mundo com tanta terra, com tanta água. Por que está 

brigando pra não querer deixar suncês ter esse pedaço de terra? Mas é de nego! 

Essa terra chama...há cinqüenta e um anos atrás! Senzala de Pai Benedito! Que 

nego mandou fazer isso aqui. Antonce tem esse papel lavrado e registrado. Pode 

procurar. Aqui é seus! Nosso! Aqui é nosso! Aqui é do povo! Aqui é do nego! Aqui 

é do terreiro!Aqui é a senzala. Aqui é onde abriga todo mundo! E ninguém vai 

ficar sem casa e sem jabaculê. Antonce nego pede muito amor, muita união, 

compreensão. Todo mundo garrado de mãos dada. Porque agora chegou a hora. 

Por isso que nego canta com muita alegria. Com muita força. Com muita coragem: 

- Olele balainho de fulô olele balainho de fulo, o palácio do rei balanceou, 

balanceou mas não tombou! (trecho de enunciação de Pai Benedito, em seu 

festejo em maio de 2017, em resposta à explicação de Makota Kidoiale (Cássia 

Cristina, filha carnal de Efigênia) sobre o motivo de ter uma equipe de 

audiovisual filmando). 

 

Ancestralidade da Comunidade de Manzo Ngunzo Kaiango  

A história da comunidade Manzo Ngunzo Kaiango está diretamente ligada à história de 

Efigênia Maria da Conceição. Nascida em 02 de janeiro de 1946, na cidade de Ouro Preto/MG, 

Mametu Muiande conta que é descendente de africanos que foram escravizados em Minas 

Gerais e também de indígenas. Viveu grande parte da sua infância nessa mesma cidade, em um 

vilarejo no Morro da Queimada, “onde os descendentes da minha família viveram; lá no 

riozinho que chamava Engenho, onde meu povo tirava ouro, fazia os caburé, plantava café, 

torrava café, fazia farinha de mandioca […]”(Mametu Muiande, jul. 2017). 

O Morro da Queimada foi um local historicamente habitado por negros. Documentos do 

período colonial comprovam que além de ser local de comércio independente realizado por 

eles, também foi local de resistência e acolhimento de pessoas escravizadas que fugiam em 

busca de sua liberdade. (MARQUES, 2015, p. 28) 
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Aos 9 anos, Mametu Muiande se mudou para Belo Horizonte com a mãe, o padrasto e os 

irmãos em busca de melhores condições de vida, trabalhando como lavadeira de roupas desde 

essa idade para ajudar a família. O primeiro lugar que Mametu Muiande morou na capital 

mineira foi uma casa no bairro da Serra, alugada pelo enteado de sua mãe, vivendo um período 

difícil por ainda não conhecer a cidade. Após a morte do padrasto, o enteado se desligou da 

família, e ela, sua mãe e seus irmãos, se mudaram para a zona leste, no bairro São Lucas. A dona 

do barracão em que residiram nesse bairro deixou que elas morassem lá em troca dos 

trabalhos de lavadeira de roupa e faxineira. No trecho a seguir, Mametu Muiande relata essa 

experiência: 

Nós viemos de Ouro Preto quando eu tinha 9 anos. Fomos morar ali no 

bairro da Serra, na [avenida do] Contorno esquina com [rua] Bernardo 

Guimarães. […] Foi o enteado da minha mãe que veio e alugou uma casa 

pra nós. Mas nós não tínhamos cama, não sabíamos andar, não 

conhecíamos Belo Horizonte. Essa Belo Horizonte, o ar daqui, era uma 

cidade colorida, era muito bonita. E aí o enteado da minha mãe não quis 

pagar mais o aluguel, [pois] meu padrasto morreu. […] [Então] nós 

arrumamos um barracãozinho lá no São Lucas […]. Uma senhora deixou 

mãe morar lá, a gente era pequeno, […] Então a mãe lavava roupa pra ela, 

fazia faxina e eu tomava conta dos meninos. [Morávamos] a troco de 

serviço. Então não era de graça, porque a gente trabalhava lá. (Mametu 

Muiande, jul. 2017) 

 

Durante os primeiros anos em Belo Horizonte, Mametu Muiande começou a apresentar 

os primeiros sinais de sua relação com a espiritualidade ancestral de matriz-africana. Ela conta 

que desde pequena já havia tido desmaios e visões. Quando tinha 11 anos, sua mãe, depois de 

várias tentativas de encontrar um diagnóstico médico para as perdas de consciência da filha, 

decidiu levá-la a um terreiro de umbanda. Nesse terreiro, no bairro Paraíso, Mametu Muiande 

incorporou pela primeira vez o Preto Velho Pai Benedito, que afirmou para sua mãe que ela 

tinha uma missão com a religião:  

o Pai Benedito chegou e falou com a minha mãe assim "-Olha, ela tem 

uma missão muito grande, mas muito grande[…], de ajudar, curar muita 

gente, estender a mão, criar um povo, ela veio plantar. E você, minha 
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amiga, não pode cortar a missão dessa cabureca". E  aí eu comecei. Era 

parto amarrado, era menino doente, era gente queimada, era gente 

ferida. E minha mãe [dizia:] " - Nossa senhora, qualquer dia a polícia vai 

pegar a gente aqui que essa menina está fazendo muita coisa". E não 

podia cobrar uma moeda, como até hoje ele [Pai Benedito] não deixa 

cobrar uma moeda. (Mametu Muiande, jul. 2017) 

 Desde então, Pai Benedito, através de Mametu Muiande, atendeu muitas pessoas que 

sofriam dos mais diversos males. E assim, a matriarca seguiu trabalhando com o Preto Velho e 

suas outras entidades, o Exu Paredão, a Pomba Gira Cigana e o Caboclo Ubirajara, enquanto 

continuava sobrevivendo com seu trabalho como lavadeira. 

Por volta do fim dos anos 1960, Mametu Muiande teve um desentendimento com sua 

família e foi obrigada a sair de casa. Nessa época já tinha dois filhos, Jorge (com 

aproximadamente 3 anos) e Joana (com idade próxima há 1 ano). Ela conta que esse foi um dos 

períodos mais críticos de sua vida por ter vivido um tempo morando na rua com as duas 

crianças. Joana D’Arc da Silva, conhecida por sua díjina Sessy Luanvy, hoje com 51 anos, fala 

sobre os momentos em que estiveram desabrigados:  

  Minha mãe morou comigo e com meu irmão na rua, ela tinha um 

caixotinho, sorte que eu era menor e eu dormia. Num local que chama 

Baronis, que era na Mem de Sá. […] minha vó brigou com ela, colocou ela 

pra fora de casa. Eu tinha 9 meses de vida, meu irmão tinha 1 ano e 8 

meses e a única coisa que ela teve direito a carregar foi um caixote de 

maçã e umas roupas, onde a gente se cobria. (Sesy Luanvy, jun. 2017) 

 

A formação do Território de Manzo Ngunzo Kaiango 

Depois de um tempo morando na rua com os filhos, Mametu Muiande conseguiu um 

barraco de madeirite (que são placas de compensado de madeira) que estava abandonado em 

uma favela do bairro Paraíso e, com a ajuda da comunidade de lá, passou a morar no local que 

era  “um pedacinho, um quartinho” (Mametu Muiande, jul. 2017).  

Após conseguir essa moradia, começou a trabalhar como lavadeira para uma família 

abastada da cidade – como vários de seus parentes, inclusive sua mãe. Na época, já no início 

dos anos 1970, Muiande já atendia com o Preto Velho Pai Benedito, e alguém da família de seu 

patrão precisou de um trabalho espiritual. O trabalho foi realizado e o problema resolvido. 
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Assim, o patrão de Muiande queria de alguma forma retribuir o trabalho que havia funcionado 

e ofereceu uma quantia em dinheiro à Pai Benedito, porém o Preto Velho não aceitava ser pago, 

tampouco Mametu Muiande aceitaria.  

Pai Benedito [falou] que ele não ia receber nada, ele não cobraria nada. 

Aí ele [o patrão] pegou e falou comigo assim, "-E você Efigênia, quanto 

você vai cobrar?". E eu falei assim: "-Não, senhor, eu não posso cobrar 

porque é o Preto Velho que fez e eu não tenho como cobrar". De forma 

alguma Pai Benedito aceitava pagamento. (Mametu Muiande, jul. 2017) 

Dessa forma, com a insistência do patrão em dar alguma ajuda em retribuição ao 

trabalho, o Preto Velho Pai Benedito disse a ele que seria de grande ajuda se ele adquirisse 

para ele um terreno onde pudesse realizar os seus trabalhos espirituais, curando ainda mais 

pessoas. Foi assim que Mametu Muiande adquiriu seu primeiro terreno, que foi comprado por 

seu patrão no bairro Paraíso. Mas este terreno ainda não era o local onde seria assentada a 

comunidade quilombola. Mametu Muiande foi alertada pelo antigo proprietário que haviam 

irregularidades na documentação e em solidariedade a ela, que na época já tinha quatro filhos 

crianças (Jorge, Joana, Renato e Cássia), devolveu-lhe o dinheiro da compra, indicando que 

procurasse outro terreno para comprar. Assim, em 1973, Mametu Muiande encontrou e 

comprou o terreno onde hoje é Manzo. Ela ressalta que escolheu o local por ser perto da casa 

de sua mãe carnal.  

Na citação abaixo, Muiande conta sobre o momento em que entrou no terreno do 

quilombo pela primeira vez após a compra. Ela carregava uma imagem de Pai Benedito, uma de 

Nossa Senhora Aparecida e uma de São Jorge Guerreiro. Após ter passado um período vivendo 

na rua, a aquisição de uma terra própria foi um momento marcante na sua vida e, certamente, 

na vida da comunidade que se formaria. 

Foi 1973; 24 de setembro de 1973. No dia de Nossa Senhora das Mercês 

– protetora dos escravos. Eu, eu estava entrando naquele terreno com a 

imagem de Pai Benedito, e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e 

um São Jorge Guerreiro. Eu entrei capinando, coloquei-os em cima do 

tijolo e falei assim (chego a arrepiar): “- Olha minha N. Sra. Aparecida, eu 

morei na rua com meus filhos. É muito triste morar na rua. Porque o dia 

amanhece, e não sei para onde ir, anoitece e não sei onde repousar com 

meus filhos. Minha mãe eu consegui isto aqui e a Senhora não vai me 
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deixar perder isto nunca. E o senhor meu Pai Benedito e São Jorge é 

muita batalha. É muita luta, é muita guerra, este terreno está entregue à 

Senhora. Em suas mãos! (lembrei-me disto agora, nesta conversa) Da 

Senhora, Pai Benedito e São Jorge! São vocês três que estão entrando 

junto comigo para a gente não perder nunca isso aqui!” Porque lavadeira, 

empregada doméstica e mãe solteira, tinha que ter alguém para 

proteger, lembro como se fosse hoje: “- Tá na mão da senhora!” Eles não 

vão me deixar perder aquilo ali mesmo não. E assim surgiu. Eu peguei 

um pedaço de tábua da A.D.Moreira [antiga loja de móveis no centro da 

cidade que possuía depósito no Bairro Santa Efigênia] e escrevi com 

tinta: Centro Espírita Umbandista A Senzala de Pai Benedito – chego a 

arrepiar quando lembro disso. Não posso mudar este nome não! A 

Senzala de Pai Benedito!!! E ali Pai Benedito fazia cura, Pai Benedito 

benzia. (Mametu Muiande, jul. 2012 apud MARQUES, 2015) 

O terreno foi comprado no bairro Santa Efigênia, em uma área íngreme, de 

aproximadamente 1000 metros quadrados. A parte mais alta ficava na Rua São Tiago, já a parte 

mais baixa era limítrofe a um córrego25, que na década de 1980, foi canalizado para dar lugar a 

Avenida Mem de Sá. A princípio, o principal acesso ao quilombo era feito por uma trilha que 

conectava as casas ao córrego, já que a Rua São Tiago foi aberta pelos moradores do bairro 

algum tempo depois da família se mudar para o terreno onde formou-se a Senzala de Pai 

Benedito, Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango.  

Após o avanço da urbanização no bairro que invadiu parte do terreno comprado por 

Muiande, sua área diminuiu drasticamente. Atualmente o território ocupado por Manzo se 

resume a uma área de aproximadamente 360 metros quadrados, concentrados na parcela mais 

alta do território original, cujo o único acesso se dá pela Rua São Tiago. O atual território do 

quilombo é formado por um espaço comum, onde hoje se concentram as principais atividades 

religiosas e culturais que acontecem ali, e por seis residências. Não existe um padrão para as 

moradias. Algumas possuem até cinco cômodos (sala, cozinha, banheiro e quartos) e outras 

apenas um cômodo. O quilombo está disposto em um declive, sendo três residências no nível 

da rua e o restante dos espaços em um nível abaixo, acessados por escadas e corredores. Em 

                                                           
25Segundo documento de 2005 do Laboratório de Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, o córrego 
mencionado pelos quilombolas, chamava-se Córrego do Cardoso e foi canalizado na década de 1980. Disponível 
em: <http://www.arq.ufmg.br/lab-urb/wp-content/uploads/2013/10/ObrasEstruturantesEmBH-de-
70%C3%A02000.pdf>.  



Num. 9543045185 - Pág. 82Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

82 

 

um nicho na parede à direita da escada principal, encontram-se os assentamentos dos Inquices 

Nkossi e Pambu Njila. Ao fim da escada, seguindo em frente, tem-se acesso a algumas das 

residências. Também ao fim da escada, mas seguindo à esquerda, há um corredor que leva ao 

espaço de uso comum do quilombo. Nesse corredor encontram-se três portas que dão acesso a 

três cômodos. O espaço comum se sobrepõe ao terreiro e foi identificado como uma das 

principais referências culturais do quilombo. Lá acontece a Festa de Pai Benedito,os treinos e 

rodas de capoeira,  os ensaios e oficinas do Projeto Kizomba (percussão) , as reuniões e outras 

atividades.  

Essa configuração atual foi sendo construída aos poucos. No terreno acidentado a 

matriarca começou a construir a primeira casa, com a ajuda dos filhos mais velhos, Joana e 

Jorge. Para a construção dos primeiros comodos eles extraíam cascalhos e areia do córrego e 

madeira na Mata da Baleia, que hoje é um Parque Estadual com 102 hectares localizado a 

menos de 1 quilometro do quilombo. O Parque Estadual da Baleia é uma área de campos de 

altitude, cerrado, uma pequena mata de galeria e seis nascentes. Essas nascentes são utilizadas 

pela população do Aglomerado da Serra em Belo Horizonte (Fonte: Instituto Estadual de 

Florestas). A Mata da Baleia é um lugar de referência cultural para o Quilombo de Manzo, desde 

o início freqüentado seja para extração de lenha (quando ainda era possível), seja para recolha 

de águas importantes para rituais da umbanda e do candomblé, para coleta de folhas e 

execução de rituais sagrados como a Macaia (uma gira da linha da umbanda na natureza). 

Jorge Luís Pereira, conhecido por sua díjina Kemboalá, hoje com 53 anos, tinha 7 anos 

quando chegaram no terreno onde formou-se a comunidade de Manzo. Ele conta que a 

primeira edificação no terreno foi uma “casinha de madeira” construída a pedido de Pai 

Benedito para que Mametu Muiande pudesse atender seus clientes espirituais. Esse também foi 

o primeiro local de moradia da família no terreno. Foi ao redor dessa casinha que construíram 

os outros cômodos que hoje compõem o quilombo. 

Nesse território, além de começar a atender as pessoas que procuravam 

aconselhamentos e curas com Pai Benedito, Muiande também passou a receber, e a tratar como 

membros da sua família, muitas pessoas que por algum motivo precisavam de moradia. A 

maioria dessas pessoas acolhidas, e tornadas parentes, compõem hoje a comunidade 

Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango. A incorporação de membros não consanguíneos à família 

foi ressaltada por todos os quilombolas entrevistados como um traço importante da 

comunidade. Atualmente, seus filhos carnais ou criam crianças adotadas ou estão acolhendo 

pessoas vulneráveis em suas casas. Joana e Jorge entendem essa postura de acolhimento como 
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um traço cultural dos quilombolas de Manzo. Em função tanto da chegada dessas pessoas, 

como de casamentos e de nascimentos, outra característica particular que marca a comunidade 

são as alterações físicas estruturais feitas constantemente no lugar, como mudança de portas e 

paredes para a reorganização e reativação de cômodos.  

O mais comum é que os elementos construtivos sejam subdivididos ou 

acrescidos de novos cômodos independentes. Os números são variáveis e 

depende de dinâmicas organizativas bastante fluidas. Por exemplo, a 

chegada de um novo parente, um casamento, um retorno, um filho 

querendo maior liberdade e ou maior intimidade em relação aos pais, 

podem dar origem a um novo elemento construtivo, ou mesmo erigir 

uma nova divisão a partir de um elemento construtivo anterior. 

(MARQUES, 2015, p. 115) 

Makota Kidoiale 26, como é conhecida Cássia Cristina da Silva, 48 anos, filha carnal de 

Muiande, chama atenção para essa dinâmica da constituição de novos núcleos familiares 

destacando ainda que Mametu Muiande morou em cada um dos cômodos de moradia que 

compõem o quilombo:  

Na verdade, [minha mãe] mudava das casas quando constituíamos 

família. Ela saía da casa [que estivesse morando] e construía outra casa 

pra ela. […] Todas as casas aqui do quilombo foram dela. Todas as casas 

foi ela quem construiu do jeito dela mesmo e aí quando encontrávamos 

um parceiro ela pegava o nosso quarto e abria uma porta pro lado de 

fora. Quando a gente tinha filhos, ela dava a casa e construía outra [pra 

ela]. […] Todas as casas dela tinham esse mesmo jeito.  (Kidoiale, jul. 

2017) 

Sessy Luanvy também comentou sobre essa dinâmica de ocupação do terreno 

impulsionada pela formação de novos núcleos familiares ligados aos filhos carnais e adotivos 

de Muainde.  

Os filhos foram crescendo, a família foi evoluindo, crescendo, e esses 

filhos dos moradores foram construindo [novas famílias] […]. Quem não 

tinha onde morar, minha mãe foi dando um pedacinho pra cada um. 

                                                           
26 Cargo feminino do Candomblé de Angola, atribuído a mulheres que “não viram” no santo, sendo responsáveis 
então por cuidar dos santos dos irmãos que estão em transe. 
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Constrói um cômodo aqui, constrói um cômodo ali e foram morando. […] 

E nisso eles foram crescendo e a população [do quilombo] foi crescendo 

também, os filhos, e foram se ambientando no espaço.  

Com relação a mudanças ocorridas no entorno de Manzo, as principais envolvem a 

transformação na paisagem e o uso de espaço, que hoje são tipicamente urbanos. Já na época 

de formação do quilombo, eram predominantemente rurais, com córregos, matas, roças, 

árvores frutíferas. Elementos que foram essenciais para a subsistência dos quilombolas de 

Manzo. 

Kemboalá, filho carnal mais velho de Muiande, se lembra de quando colhia frutas e 

outros vegetais na mata próxima, assim como dos usos do córrego para tomar banho, pegar 

água, pescar peixes, e para sua mãe lavar as roupas de seus clientes. Sessy Luanvy explica que o 

local foi mudando ao decorrer do tempo,  

foram chegando pessoas, foram comprando as suas partes, a população 

evoluindo e foi matando o córrego aos poucos. E buscávamos lenha, 

apanhávamos lenha e às vezes a gente comia até as frutas […]. Chegava 

no meio do mato você apanhava murici, na beirada do córrego tinha 

plantação de morango, você apanhava os morangos vermelhos na 

beirada do córrego, era uma coisa muito natural, eu me lembro como se 

fosse hoje, de tudo que passamos aqui. […] E até hoje eu não entendo o 

porque que mataram tantas árvores. […] Hoje eu queria que a gente 

tivesse um local pra chamar de quilombo, com hortas e ervas, eu sinto 

saudade do que eu tinha aqui, eu tinha hortas, pés de cana, mamão, eu 

tinha tudo isso, e hoje não tem, não tem espaço pra você plantar. (Sessy 

Luanvy, jun. 2017) 

Ainda sobre o terreno do quilombo e seu entorno, Sessy Luanvy comenta que não havia 

muitas ruas. Havia um córrego onde lavavam roupas e uma mina onde pegavam água. Havia 

mata em todo lugar, sendo os caminhos trilhados pelos próprios moradores, com os pés, sem 

auxílio de ferramentas. “Então essa região toda era mato, muito mato, e o córrego lá em baixo, 

com muita pedra.”(Sessy Luanvy, jun. 2017) 

A área atual de Manzo, que tem aproximadamente 360 metros quadrados, sofreu uma 

intervenção violenta da Defesa Civil no início do ano de 2012 (esse episódio será detalhado na 

Parte 3). Obras estruturais alteraram seu interior, porém sua área total permaneceu a mesma. 



Num. 9543045185 - Pág. 85Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

85 

 

Em função dessa intervenção, a comunidade foi levada para um abrigo. Depois de sete meses a 

comunidade retornou para Manzo. Durante esse processo, a comunidade descobriu que sua 

área está em local reivindicado pelo Estado como propriedade da Secretaria de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) do governo de Minas Gerais. O Estado defende que esse terreno havia sido 

loteado e vendido ilegalmente. 
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Território de Manzo Ngunzo Kaiango 

Manzo em Santa Luzia 
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Manzo em Santa Efigenia (Senzala de Pai Benedito) 
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Parte 3 - HISTÓRICO DE VIOLAÇÕES NOS TRÊS QUILOMBOS EM BELO HORIZONTE 

 

Essa seção tem o objetivo de, após apresentar as princiapis características de cada 

quilombo e o histórico de formação de seus territórios, destacar os principais desafios e 

violações sofridos pelas comunidades quilombolas na cidade. Conhecer esses processos ajuda a 

lançar luz sobre a possibilidade de compreensão de que a atual proposta de registro dos 

quilombos como patrimônio cultural do município pode ser uma medida importante para, 

talvez, a inauguração de um momento novo na história política e cultural da cidade: o tempo 

em que Belo Horizonte passa a reconhecer oficialmente as comunidades de matriz 

afrobrasileira, seu lugar e sua dignidade no processo de formação da sociedade, e a 

necessidade de que reparações históricas sejam oferecidas à essa população tantas vezes 

vilipendiada. 

 

Comunidade Quilombola de Mangueiras 

As terras onde hoje habitam os quilombolas de Mangueiras correspondem a uma 

pequena parcela das antigas terras de seus ancestrais Cassiano José de Azevedo e Vicência 

Vieira de Lima, registradas ainda no século XIX, em nome do casal: uma extensa área entre o 

Ribeirão do Onça e o Ribeirão do Isidoro, conhecida, entre outros nomes, como Ribeirão da 

Izidora. O uso e a ocupação desse território sofreram grande interferência, principalmente a 

partir da década de 1920, quando foi aberta a estrada Santa Luzia − Belo Horizonte,  o que 

provocou  maior especulação e pressão imobiliárias sobre suas terras. Outro fator de 

interferência está relacionado com a história da Família Werneck na região, iniciada nesse 

mesmo período, 1920, quando o médico carioca Hugo Werneck (contemplado em 1914 pelo  

município de Belo Horizonte com o recebimento, por doação, de uma extensa área pertencente 

ao Ribeirão da Izidora, começou a comprar terras às margens da estrada para Santa Luzia, em 

especial uma propriedade da família Paula Cotta, além de terras menores à sua volta. Com a 

chegada da Granja Werneck e do Sanatório, alguns irmãos de Maria Bárbara se vincularam à 

Fazenda, como empregados e agregados, caso de seu irmão Augusto, lembrado até hoje pelos 

filhos de Hugo Werneck. 

A comunidade perdeu um trecho de suas terras no processo de construção da rodovia: 

se a princípio os limites ao leste de Mangueiras eram confinantes do Ribeirão do Onça, a partir 
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de então passam a ser confrontantes com as obras da MG-20, inaugurada em 1925. Esta é a 

primeira ação do poder público de Minas Gerais que infringe consequências à comunidade de 

Mangueiras, aproximando a cidade, que então se construía, daquela região ainda rural27. 

Entre os anos de 1928 e 1932, as terras de Cassiano e Vicência, ou “Ribeirão do 

Isidoro” foram fragmentadas entre seus doze “herdeiros”, filhos do casal, o processo de 

inventário. Entretanto, Somente seis deles tomaram posse da porção de terra que lhes era 

correspondente no processo de divisão. os outros seis venderam seu direito de herança a 

Roberto Eiras Furquim Werneck, filho de Hugo Werneck, que ficou então com metade da terra 

que seria componente do território de Mangueiras.  

O relatório antropológico realizado em 2008 pelo Núcleo de Estudos em Populações 

Quilombolas e Tradicionais, da Universidade Federal de Minas Gerais (NUQ-UFMG), que 

compõe o processo de regularização fundiária da comunidade no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), trabalha com a hipótese de que esta partilha foi 

concretizada por iniciativa de Roberto Eiras Furquim Werneck e questiona a espontaneidade 

desse processo de venda. 

As terras de Cassiano e Vicência, ou “Ribeirão da Izidora”, foram divididas e, 

assim, fragmentadas entre seus “herdeiros” entre os anos de 1928 e 1932, e sua partilha está 

em grande parte relacionada com a história da família Werneck e sua presença na região. 

Trabalha-se aqui com a hipótese de que esta partilha tenha se concretizado por iniciativa do 

então gerente da Granja Werneck, Roberto Eiras Furquim Werneck. Esta interpretação se 

baseia em algumas questões que consideramos relevantes como: por que só no ano de 1928 os 

herdeiros de Cassiano e Vicência teriam entrado com o processo de partilha, já que, segundo 

nos consta, antes de 1912 os dois já teriam falecido? Por que o “autor da ação”, conforme 

consta na capa do processo de partilha, é Roberto Eiras Furquim Werneck, agente externo aos 

herdeiros e que teria se beneficiado. 

A confusão entre diferentes nomes, além da variação dos sobrenomes e da sua grafia, é 

freqüente nos documentos levantados durante a pesquisa cartorial. Maria Bárbara, por 

exemplo, tem por vezes seu nome registrado como Maria Barboza de Azevedo ou ainda Maria 

Bárbara Vieira de Lima (sobrenome da mãe). A repetição de alguns nomes, como Cassiano e 

José Maria, em diferentes gerações, também contribuiu para dificultar o levantamento da 

                                                           
27A MG-20 continua sendo ponto de conflito e negação de direitos à comunidade de Mangueiras em seus processos 
de duplicação propostos nos últimos anos. Esse texto toca nesse ponto mais ao final. 
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genealogia e da história da comunidade. Note-se o interessante fato de Roberto Eiras Furquim 

Werneck, gerente da Granja Werneck, ter sido um dos beneficiados pela partilha das terras de 

“Cassiano e Vicência”, ao ter “adquirido”, conforme consta abstratamente no processo de 

partilha, o direito de herança de alguns dos filhos deste casal. Além disso, resta um mistério, 

como foram pagas as custas do processo? 

Outro aspecto importante desta partilha é que entre o processo de inventário de 

“Cassiano e Vicência” e a conseqüente partilha desta herança houve uma diminuição do valor 

da área herdada e, aparentemente, uma diminuição, em tamanho. No início do processo consta 

que a área de “Cassiano e Vicência” era de oito alqueires de cultura e esta área foi avaliada em 

6:400$000 (seis contos e quatrocentos mil réis), sendo que cada um dos doze herdeiros, 

receberia em terras o equivalente a 533$333 (quinhentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e 

três réis). Desses doze herdeiros, apenas seis receberam um quinhão de terra. Os demais, 

segundo informações constantes do processo, já teriam vendido seus direitos de herança a 

Roberto Eiras Furquim Werneck, filho de Hugo Werneck e futuro gerente da Granja. Roberto 

receberia a metade do valor total do terreno, $998 (três contos, cento e noventa e nove mil, 

novecentos e noventa e oito reis), “por compra a diversos herdeiros”, mais especificamente seis 

deles. O Processo Judicial de Divisão da Izidora não apresenta qualquer documento ou 

informação de como e em quais condições foram vendidos os direitos de herança destes filhos 

de Cassiano e Vicência. 
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Há alguns pontos interessantes a serem ressaltados a partir do documento de partilha. 

O primeiro está no fato de os herdeiros de Cassiano e Vicência aparentemente não terem 

participado ativamente do processo, demonstrando uma relação de desigualdade de poder 

entre os “condôminos”. De um lado, temos como autor da ação o “condômino” Roberto Eiras 

Furquim Werneck, e, de outro, todos os herdeiros de Cassiano e Vicência que participam dando 

procuração prévia a um advogado de Santa Luzia, Aurélio Dolabela. Segundo esta procuração o 

advogado teria: 

(...) plenos poderes para requerer e acompanhar os termos de inventário ou 

arrolamento e partilha dos bens deixados por seus finados paes Cassiano José de 

Azevedo e Vicência Vieira de Lima e assim mais promover a medição e divisão 

dos terrenos do mesmo espolio que são situados no lugar denominado – 

´Ribeirão da Izidora`, (???) do termo de Bello Horizonte; podendo prestar na alma 

(???) outorgantes juramento de inventariante; fazer lavrações para avaliações 

dos bens do inventário e de agrimensor e arbitradores para a divisão; citar e ser 

citado; assinar autos e termos precisos; marcar prazos e lançar dos mesmos; 

propor ações e acompanhar todos os incidentes, assistir partilhas com as citações 

para elles, dizer de fato e de direito sobre processo divisório; requerer  

constituição de seus quinhões, com as servidões necessárias; extrair certidões de 

partilhas; assinar estratos e usar de todos os poderes abaixo impressos que 

ratificam a cada um de per si, como se deles fizessem especial (???), inclusive os 

poderes de substabelecer na forma expressa e assim (...) (DIVISÃO, 1928, p.4-5, 

grifos nossos)  

Alguns dias depois, o advogado Aurélio Dolabela substabelece dois advogados de Belo 

Horizonte para mover o processo de “partilha”. No ofício encaminhado ao juiz solicitando a 

divisão do “condomínio” em que o primeiro, Roberto Eiras Furquim Werneck, “houve por 

compra a diversos herdeiros e os demais [descendentes de Cassiano e Vicência] por herança de 

seus pais e avos”, os advogados “substabelecidos” já indicam o agrimensor: Eduardo Brochado, 

“escolhido” por estes, para “processar a divisão” (DIVISÃO, 1928, p.2)41. Outro fato relevante é 

a forma pela qual a divisão se deu, em que Roberto Werneck ficou com uma área entre os 

irmãos, fato que pode ter aumentado a pressão imobiliária. 

Também na partilha foram estabelecidas servidões sobre as “partes”. De um lado, 

Roberto tinha direito de acesso a um “rego” que passava pela área de Maria Bárbara e Pedro, e 

de outro, dava direito de passagem por estrada que passava por dentro de seu “quinhão”. 
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Portanto, podemos sugerir que Roberto Werneck tenha solicitado a “Divisão do Isidora” como 

forma de legitimar algum processo de aquisição de áreas então ocupadas pela família de 

Cassiano e Vicência. Como as terras eram uma área familiar, um território coletivo, ao se tornar 

“legal” juridicamente, foi fragmentado, dividido e individualizado entre os irmãos. Esta 

fragmentação tornou as várias faces deste território mais susceptíveis à pressão imobiliária 

provocando, com o tempo, uma restrição do acesso dos mangueirenses ao próprio território 

(Relatório Antropológico,NuQ, 2008). 

O processo de divisão foi concluído em 1932, mas só no ano de 1976, 44 anos depois, os 

descendentes de Maria Bárbara conseguiram registrar em cartório seu quinhão de terra. 

Segundo o advogado do inventário desta, isso ocorreu devido à dificuldade que o grupo teve no 

acesso aos documentos. 

A partir de documentos consultados e depoimentos de descendentes de Vivência e 

Cassiano, o relatório antropológico concluiu que a partilha desconfigurou o uso coletivo do 

território adquirido pelo casal, formador da comunidade quilombola.  

O uso da terra permaneceu coletivo até bem depois da morte de 

Cassiano e Vicência não havendo separação rígida entre essas áreas 

para uso dos irmãos.Ao que consta, a utilização das terras do 

“Ribeirão do Isidoro” era compartilhada por Maria Bárbara e pelos 

irmãos de forma indivisa, até 1929 (data do início da divisão do 

Ribeirão do Isidoro), caracterizando uma área de uso coletivo por 

meio da qual os irmãos retiravam boa parte de seu sustento. 

(Relatório Antropológico, NUQ, 2008, p.26) 

Nas décadas de 1940 e 1950, construção de conjuntos habitacionais consequente da 

marcha de urbanização da cidade,  e a configuração de bairros no entorno de Mangueiras 

ganham maior velocidade. Nesse período, bairros como Primeiro de Maio, Providência, 

Minaslândia, Aarão Reis, Guarani, Floramar, Heliópolis, São Bernardo, têm suas primeiras 

conformações. O bairro Ribeiro de Abreu, que é imediatamente vizinho à comunidade de 

Mangueiras, é hoje um fator de pressão sobre o território quilombola, e teve também seu 

processo de ocupação iniciado nessa época.  

A crescente  urbanização em Belo Horizonte,  se intensificou entre 1940 e 1950, e 

continuou avançando nas décadas seguintes caracterizando-se por um crescimento 

desenfreado de várias regiões da cidade. Além das consequências sociodemográficas 
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conhecidas desse tipo de processo, existem outras implicações que atingiram pontualmente a 

realidade de Mangueiras, por exemplo, o impacto do mercado imobiliária e da poluição, bem 

como a necessidade de infraestrutura de saneamento básico, saúde e educação.para a nova 

população que foi ocupando a região 

Os impasses a que estão submetidos os moradores da comunidade de Mangueiras 

atualmente estão relacionados, principalmente, ao Plano de Crescimento do Vetor Norte da 

cidade de Belo Horizonte e demais municípios localizados no entorno. Segundo 

documentoelaborado em 2008 pelo programa de Ações Imediatas, do Governo do Estado de 

Minas Gerais, denominado “Programa de Desenvolvimento e Gestão da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte”, o Vetor Norte pode ser definido como uma Zona Territorial que envolve a 

região da Pampulha, Venda Nova, Leste, Noroeste, Norte e Nordeste do município de Belo 

Horizonte e municípios (ou parte desses) da região metropolitana. Renan Augusto Ferreira 

Mendes, em trabalho de conclusão de curso que versa sobre o Vetor Norte de Belo Horizonte e 

região metropolitana, aponta que “No momento atual, o Vetor Norte configura-se como espaço 

privilegiado de um processo de reestruturação socioespacial que vem se desenvolvendo em 

Belo Horizonte” (Mendes, 2016). Tal projeto tem como intuito a expansão deste local para 

promoção de maior adensamento populacional na região e, como consequência, a atração do 

mercado imobiliário de Belo Horizonte para tal região.  

Entre as obras que compõem o plano de crescimento do Vetor Norte, destacamos 

acriação de novos corredores de vias (como a Linha Verde), a ampliação do aeroporto de 

Confins, a construção da Cidade Administrativa, a implantação Masterplan BH-TEC, o Rodoanel 

Alça Norte, o Projeto Precon Park − Terras Fidalgo, a duplicação da MG-20 ea Operação Urbana 

do Isidoro. Estes empreendimentos pressionam a ocupação urbana do entorno da comunidade 

de Mangueiras, sendo que a duplicação da MG-20 – obra já finalizada - e a Operação Urbana do 

Isidoro impactam diretamente o território de Mangueiras. 

A Linha Verde foiprojeto datado de 2005, promovido pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais, com o objetivo de construir um grande conjunto de obras viárias no Vetor Norte. 

O empreendimento incluiu intervenções em diversas vias da cidade como a avenida dos 

Andradas, a Cristiano Machado e a MG-10, além da construção de uma via de trânsito rápido de 

35,4 km que liga o centro de Belo Horizonte ao Aeroporto de Confins.  

A Cidade Administrativa foi um projeto concretizado em 2010, também pelo Governo 

do Estado de Minas Gerais, no bairro Serra Verde — limítrofe entre os municípios de Belo 
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Horizonte, Santa Luzia e Vespasiano —, com o intuito de descentralizar a malha burocrática do 

Estado de Minas Gerais. Conta com aproximadamente 270.000 m² de área construída.  

A expansão do aeroporto de Confins é uma ação que compõe um conjunto de 

medidas de expansão da região, foi pensada em diversas etapas e se encontra com previsão de 

continuidade durante a década de 2020. Segundo o siteBHAirport, endereço eletrônico oficial 

do aeroporto de Confins, a intenção é que o aeroporto se torne um dos principais centros de 

distribuição de voos do país. 

O Masterplan BH-TECteve início em 2005 e se autodefine como um “parque 

tecnológico”, um condomínio que abriga empresas focadas na produção de novas tecnologias e 

centros de pesquisapúblicos e privados. Tal iniciativa faz parte de um conjunto de ações que 

promovem e suscitam maior pressão sobre a ocupação e a urbanização na localidade, 

impactando direta e indiretamente o território de Mangueiras. 

O Projeto Precon Park-Terras Fidalgo consiste na criação de um empreendimento 

imobiliário de alta renda, na região de confins com proposta de loteamento de 12 mil metros 

quadrados. A duplicação da MG-20 foi iniciada no ano de 2006, e, com a justificativa de 

utilidade pública, desapropriou 1500 m² do território que pertence a Mangueiras, para que o 

trabalho fosse concretizado. Ainda hoje a comunidade não recebeu qualquer indenização.Sobre 

a duplicação da MG-20:  

Em 16 de junho de 2006, a Construtora Brasil S.A informa à 

Comunidade de Mangueiras que estava encarregada das obras de 

“Duplicação da Rodovia MG/020”, no trecho entre o bairro Tupi (Belo 

Horizonte) e Santa Luzia, constando no ofício que ocorreria a 

“desapropriação de propriedades de V.Sas.,necessária para a composição 

da Faixa de Domínio da citada Rodovia” (DER, 2006, p.1). Neste ofício, 

também solicitara permissão para entrada na “propriedade”, para 

“executar os trabalhos de limpeza e drenagem (...), enquanto estão sendo 

agilizados os procedimentos administrativos da indenização de vossos 

direitos” (DER, 2006, p.2). O argumento de solicitar o início da obra, 

antes da devida “indenização” estaria respaldado, segundo este órgão, no 

“reduzido prazo estabelecido pelo cronograma de execução das obras e, 

considerando que se trata de um empreendimento de alto alcance social 

e econômico, tanto para a região como para o Estado” 
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(DER,Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 2006, p.2, 

grifos nossos apud  Relatório Antropológico, NUQ, 2008, p.XX) 

Conforme acordo acertado entre a comunidade e o DER, a construtora responsável 

(Brasil S.A) iniciou as obras antes do recebimento das indenizações que cabiam à comunidade. 

A indenização seria de ordem monetária e ainda não foi paga à comunidade, segundo 

informação de uma das lideranças locais.  

A Operação Urbana do Isidoro é um plano de ocupação ordenada da região do 

Isidoro, regulamentado por lei de 2010. Esse projeto compreende intervenções encabeçadas 

pela Prefeitura de Belo Horizonte e executadas em parceria com empreendedores particulares. 

Dentre os objetivos da Operação Urbana do Isidoro aqueles com maiores impactos sobre o 

quilombo de Mangueiras são: a construção da via 540 (um acesso da MG-20 à Linha Verde 

planejada para passar por dentro do território de Mangueiras), a criação de parques 

municipais previstos no plano urbanístico da região, e a construção do bairro Granja Werneck 

— um bairro planejado com capacidade para atender 70 mil pessoas em uma área de 

3.500.00,00m² ao lado de Mangueiras. 

No Estudo de Impacto Ambiental Granja Werneck, realizado em 2011, o projeto 

Operação Urbana do Isidoro é definido como um plano de desenvolvimento para uma região de 

“vazio urbano”e com crescimento desgovernado, através do qual seriam pautadas questões de 

acessibilidade à cidade e auxílio na superação do déficit de moradia em Belo Horizonte.Tal 

estudo foi elaborado pela MYR Projetos Sustentáveissob encomendada Santa Margarida 

Empreendimentos Imobiliários LTDA — um consórcio formado entre a Direcional Engenharia, 

Rossi Residencial e os herdeiros do médico Hugo Furquim Werneck —, que é também a 

empresa contratada para a concretização dos projetos no local. Segundo a autora Juliana 

Campos, em trabalho de conclusão de curso realizado em 2011 sobre a comunidade 

mangueirense, os moradores de Mangueiras não foram consultados sobre o projeto (na época a 

estimativa era de oito mil famílias desalojadas de três ocupações do local: Rosa Leão, 

Esperança e Vitória). 

Diversos setores da sociedade civil se mobilizaram contra estas propostas, o que foi 

formalizado para Ministério Público Federal na forma de uma ação civil pública28 que 

questionava, dentre outros aspectos: a ausência de destinação social do empreendimento 

habitacional previsto e a situação da comunidade remanescente do quilombo Mangueiras face 

às intervenções urbanas planejadas para a área.  
                                                           
28açãocivil pública nº 006.3658-88.2014.4.01.3800. 
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Como resultado desta ação civil pública, foi proposta uma lei municipal para demarcar 

como Área de Diretrizes Especiais (ADE Isidoro, Lei Municipal 9.959/2010) a região que 

pertence à comunidade de Mangueiras. Uma ADE possui características específicas, que 

demandam políticas de intervenção que são superiores aos interesses do zoneamento definido 

pelo plano diretor em que ela se encontra. A definição da ADE está no artigo 86 da Lei 

Municipal 7.166/96: 

Art. 86 − A ADE de Interesse Ambiental é constituída por áreas nas 

quais existe interesse público na preservação ambiental, a ser incentivada pela 

aplicação de mecanismos compensatórios, por apresentarem uma ou mais das 

seguintes características: I - Presença de cobertura vegetal relevante;  II - 

Presença de nascentes, cursos d’água, lagoas e represas;  III - existência de 

áreas cujo lençol freático seja subaflorante, configurando ecossistema de 

brejo;  IV - Existência de expressivo contingente de quintais arborizados;  V - 

Existência de terrenos com declividade superior a 47% (quarenta e sete por 

cento), vegetado ou não; VI - Existência de áreas degradadas, ainda não 

ocupadas, em processo de erosão ativa e/ou cuja vegetação tenha sido 

suprimida ou submetida à degradação. 

A conformação de Mangueiras enquanto uma Área de Diretrizes Especiais produziu 

alterações nos projetos previstos para a região. Entre estas alterações está a exclusão da 

proposta de criação da “Vila Olímpica da Copa”, um complexo de hospedagem que seria 

construído nas dependências da Granja Werneck para receber turistas e jornalistas durante a 

Copa do Mundo de 2014, com capacidade para abrigar até 3 mil pessoas. A região onde estava 

prevista a construção da vila olímpica tinha 10 km² de área, eo projeto afetaria não só a 

comunidade de Mangueiras como ocupações urbanas que habitam o local.   

Mas se por um lado foi excluído o projeto da vila olímpica, por outro foi  incluído um 

conjunto habitacional para o programa Minha Casa, Minha Vida com capacidade para atender 

13.000 pessoas. A concretização dessa proposta se daria através de outras ações, como a 

construção da MG-540, pois ela faria a ligação da Linha Verde com a MG-20, bem como o 

desmatamento de uma área verde intocada, localizada na porção leste do território quilombola. 

Além disso serião necessárias reintegrações de posse da área, onde se encontram ocupações 

urbanas com milhares de famílias.  

Como citado, o estudo de impacto ambiental da Operação Urbana do Isidoro foi 

publicado em 2011, entretanto as negociações que envolvem a comunidade de Mangueiras, que 
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seria diretamente afetada pelo empreendimento, foram definidas apenas em 2014, peloTermo 

de Ajustamento de Conduta(TAC), assinado entre as empresas envolvidas no projeto e 

representantes da comunidade de Mangueiras, mediados pelo Ministério Público Federal e 

pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(Iphan). 

O TAC parte de um reconhecimento da comunidade de Mangueiras enquanto 

remanescente de quilombo, bem como da legitimidade da titularidade sobre a área delimitada 

no processo de regularização fundiária que está tramitando no Incra, e sobre o reconhecimento 

dos possíveis impactos que o empreendimento traria para a localidade. Uma série de medidas 

compensatórias e mitigadoras foram estabelecidas no termo, com vistas à reparação dos danos 

que serão acarretados pela execução do projeto.O atual presidente da Associação Quilombola 

de Mangueiras, Maurício, explicou que essas medidas serão executadas a partir do momento 

em que o projeto for iniciado, e que, para se iniciar, é preciso antes retirada das ocupações 

urbanas Rosa Leão, Vitória e Esperança.  

As medidas mitigatórias e compensatórias consistem em: cessão de área contígua ao 

território quilombola e de dimensão equivalente à necessária para construção da via 540; livre 

acesso da população de Mangueiras às áreas verdes e demais espaços de uso comum nos 

limites do empreendimento para a realização de suas atividades tradicionais, culturais e 

religiosas; implantação de cerceamento com cerca viva no perímetro do território quilombola, 

considerando área requisitada no processo de regularização fundiária junto ao INCRA; 

reformas das casas da comunidade; limpeza e assoreamento do bueiro que dá origem ao 

córrego da Lajinha; equipamentoda sede da Associação com materiais didáticos; 

reestruturação da rede de esgoto da comunidade; recuperação e melhoria das nascentes e 

matas ciliares dentro da área ocupada pela comunidade; elaboração e implementação do 

projeto de reforma e melhor acomodação da Casa de Manifestação Cultural Ilê Asè Odé Safé Odú 

Ará; execuçãodo projeto para travessia segura de pedestres na MG-020 em frente à 

comunidade; inserção de jovens e adultos da comunidade em cursos de nível técnico ou 

profissionalizante, integralmente custeados, a partir de levantamento prévio da demanda; 

desenvolvimento de projetos de Educação de Patrimônio Cultural e Ambiental para a 

localidade e bairros vizinhos; ;realização de inventário cultural da comunidade de Mangueiras 

e elaboração de um plano de salvaguarda; elaboração do plano participativo de gestão e 

manejo ambiental do território do quilombo de Mangueiras; elaboração de um projeto de 

educação patrimonial e ambiental; elaboração de um programa de fortalecimento identitário, 

além de outras medidas previstas no documento. 
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Os bairros Tupi, Lajedo e Novo Lajedo 

No final dos anos 1980, os bairros Tupi e Lajedo, localizados no entorno de 

Mangueiras, foram construídos sem licença, entretanto, mais recentemente vêm passando por 

processos de regularização que viabilizam o fornecimento de serviços públicos como água, luz, 

esgoto, construção de creches e escolas.Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em Censo realizado em 2010, o bairro Tupi possui 27.243 habitantes. 

Segundo mesma pesquisa o bairro Lajedo conta com 4.862 habitantes.  

A proximidade desses bairros com relação a Mangueiras já confere impactos a este 

território que estão relacionados com o crescimento da cidade. Além dessas perturbações, 

algumas obras da prefeitura trouxeram consequências diretas ao território de Mangueiras, 

como é o caso da construção da rede de esgoto para atender ao bairro Tupi e Lajedo, que passa 

por dentro da comunidade, bem como o direcionamento do esgoto fluvial para o córrego 

Lajinha, que se encontra poluído. 

A poluição do Córrego Lajinha, dentro do território de Mangeiras, se intensificou com a 

formação do bairro Novo Lajedo, em 2006, feita por ocupação espontânea da fronteira oeste da 

comunidade quilombola, localizadapróximo ao leito do córrego,sem qualquer atenção do poder 

público. A poluição e o descuido relativos ao córrego limitam seu uso pela comunidade de 

Manguieiras para quem o Córrego Lajinha é uma referência histórica e cultural. A história e 

identidade dos quilombolas de Mangueiras têm forte o vínculo com as águas correntes dentro 

do seu território, durante anos preservadas pela comunidade. Sobre seu uso pela população de 

Mangueiras, Wanda, atual moradora mais antiga de Mangueiras, fala sobre a poluição das 

minas e da utilidade que elas tinham em outros tempos:  

 A gente usava era água da mina e agora a água da mina tá 

impossibilitada de ser usada porque os moradores que estão ao redor 

colocaram esgoto na água da mina. Eu tenho neta que foi criada nessa 

água, tem meu filho que tá com 54 anos, foi criado nessa água e hoje em 

dia nem lavar a mão num pode que fica com mau cheiro. (Wanda de 

Oliveira, 2017)  

O pedido de demarcação e titulação das terras de Mangueiras foi realizado em 2006 e 

contestado pela família Werneck em momento posterior. O processo se encontra estagnado 

frente ao poder público. Segundo informações no site do Incra, a última etapa alcançada pela 

comunidade no processo de regularização quilombola foi a “Portaria de Reconhecimento”, que 
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declara os limites do território. A partir daí é aguardado o decreto presidencial que autoriza as 

desapropriações necessárias. 

 

Conflitos e Tensões com impactos Sobre a  Mata e Águas de Mangueiras 

A ocupação desordenada no entorno, que inclusive chega a ultrapassar os limites do 

território reivindicado por Mangueiras causa o desmatamento da área, compromete a mata 

ciliar e polui as nascentes, por conseguinte, o córrego que atravessa a comunidade. Mas além 

das tensões com as populações do entorno, a mata, importante referência cultural para os 

moradores, é também foco de tensões entre a comunidade e o poder público, que possui outras 

propostas de uso para o local.  

Atualmente, o avanço do chamado Vetor Norte, que inclui a conclusão da Linha Verde, a 

viabilização da Alça Norte do Rodoanel Metropolitano, a duplicação do corredor Antônio 

Carlos/ Pedro I (e, em seguida, a Operação Urbana ACLO), a reestruturação rodoviária do 

entorno do município de Lagoa Santa e a construção da Cidade Administrativa de Minas Gerais 

são alguns exemplos de investimentos públicos articulados com propostas do setor privado, 

como o projeto Precon Park/Terras do Fidalgo e o megaempreendimento residencial para alta 

renda Reserva Real, entre outras29. Estes empreendimentos pressionam de forma significativa 

a ocupação urbana do entorno da comunidade de Mangueiras, o que afeta expressamente o 

modo de vida local.  

Dentre essas ações, a construção da Via 540, elemento estruturante da Operação Urbana 

do Isidoro afetam diretamente o território da comunidade. A Operação Urbana do Isidoro 

pretende viabilizar um projeto urbanístico que permite um maior adensamento urbano nas 

áreas que entendem como propícias à ocupação; a transformação de grandes áreas vegetadas 

em parques e reservas ecológicas com acesso público; a manutenção e proteção de áreas 

vegetadas contínuas e integradas às áreas de proteção dos cursos d’água; a promoção da 

recuperação ambiental das áreas de preservação ambiental; a preservação das visadas de topo 

e de fundo de vale e a implantação de toda a infraestrutura necessária, como sistema viário, 

equipamentos urbanos e comunitários30. 

                                                           
29 Fonte: As grandes intervenções urbanas no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. por Denise 
Morato e Daniel Medeiros de Farias. Disponível em: HTTPS://OBSERVASP.WORDPRESS.COM/2017/01/20/AS-GRANDES-
INTERVENCOES-URBANAS-NO-VETOR-NORTE-DA-REGIAO-METROPOLITANA-DE-BELO-HORIZONTE/. Acesso em 26/07/2017.  
30 Maiores informações em: Planejamento Urbano do Isidoro.  
HTTP://PORTALPBH.PBH.GOV.BR/PBH/ECP/COMUNIDADE.DO?EVENTO=PORTLET&PIDPLC=ECPTAXONOMIAMENUPORTAL&APP=PL

ANEJAMENTOURBANO&LANG=PT_BR&PG=8843&TAX=35726. Acesso em 05 de agosto de 2017.  

https://observasp.wordpress.com/2017/01/20/as-grandes-intervencoes-urbanas-no-vetor-norte-da-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte/
https://observasp.wordpress.com/2017/01/20/as-grandes-intervencoes-urbanas-no-vetor-norte-da-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte/
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=planejamentourbano&lang=pt_br&pg=8843&tax=35726
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=planejamentourbano&lang=pt_br&pg=8843&tax=35726


Num. 9543045185 - Pág. 106Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

106 

 

Inicialmente, a proposta era a construção de uma nova regional, com o Projeto 

habitacional “Granja Werneck”, que visava construir em uma área de 3,5 milhões de metros 

quadrados, bem ao lado da comunidade quilombola de Mangueiras, um bairro vertical 

planejado para 70 mil pessoas, executado pela empresa Direcional Engenharia.  Após pressões 

do Ministério Público Federal, por intermédio da ação civil pública nº 006.3658-

88.2014.4.01.3800 que resumidamente, questionava, “a) a ausência de destinação social do 

empreendimento habitacional previsto e b) a situação da comunidade remanescente do 

Quilombo Mangueiras face às intervenções urbanas planejadas para a área”. (Franzioni, 2015), 

foi oficializada por uma lei municipal que a demarcou como Área de Diretrizes Especiais (ADE 

Isidoro, Lei Municipal 9.959/2010). A definição de Área de Diretrizes Especiais de Interesse 

Ambiental está no art. 86 da Lei Municipal 7.166/96: 

Art. 86 - A ADE de Interesse Ambiental é constituída por áreas nas quais 

existe interesse público na preservação ambiental, a ser incentivada pela 

aplicação de mecanismos compensatórios, por apresentarem uma ou 

mais das seguintes características: 

I - presença de cobertura vegetal relevante; 

II - presença de nascentes, cursos d’água, lagoas e represas; 

III - existência de áreas cujo lençol freático seja subaflorante, 

configurando ecossistema de brejo; 

IV - existência de expressivo contingente de quintais arborizados; 

V - existência de terrenos com declividade superior a 47% (quarenta e 

sete por cento), vegetado ou não; 

VI - existência de áreas degradadas, ainda não ocupadas, em processo de 

erosão ativa e/ou cuja vegetação tenha sido suprimida ou submetida a 

degradação. 

Desta forma, as ADE´s são áreas que por suas características específicas demandam 

políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos e fiscais diferenciados, que se sobrepõem 

aos do zoneamento onde elas estão localizadas (Lei 7166/96, modificada pela 8137/2000).   

Após pressão de diversos setores da comunidade para o estabelecimento da região 

como uma ADE, a proposta para a região foi alterada, prevendo, atualmente, a construção de 

um conjunto habitacional que deverá abrigar o projeto “Minha Casa Minha Vida”, para cerca de 
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13.000 pessoas.  E no intuito de viabilizar o acesso a este novo conjunto habitacional , prevê-se 

a construção da Via 540, que fará a ligação entre a Linha Verde e a MG-20, irá desmatar uma 

porção da mata verde, ainda intocada, localizada na parte leste do território. No entanto, a 

construção desse conjunto habitacional está condicionada a reintegração de posse da área 

onde hoje se encontram as ocupações urbanas Rosa Leão, Vitória e Esperança, de propriedade 

da família Werneck.  A comunidade encontra-se amparada com um Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) fechado entre a Associação quilombola e a Direcional Engenharia. Desse TAC, 

quinze condicionantes garantem melhorias no território cujos limites foram publicados no 

Diário Oficial da União.  

 

Comunidade Quilombola dos Luizes 

 Até 25 de abril de 2017, a Fundação Cultural Palmares havia reconhecido a existência de 

2.494 comunidades quilombolas em todo o Brasil. Desse total, a Bahia aparece como o estado 

mais quilombola do país, com 610 comunidades certificadas, seguido do Maranhão, com 504 

certificações, e em terceiro lugar aparece Minas Gerais, com 243 quilombos certificados pela 

Instituição.31 Diante de um conjunto tão rico em termos sócio-antropológicos, que alcança toda 

a extensão do território brasileiro, o quilombo de Luízes se destaca como um caso raro em que 

a própria comunidade, contemporaneamente situada em contexto urbano, detém o título de 

propriedade do território que reivindica junto ao INCRA.32 

 A ocupação tradicional do quilombo de Luízes tem sua origem na compra do território 

por um ancestral da comunidade. Como comprova a documentação apresentada pelos Luízes 

ao INCRA, para a abertura do processo de regularização fundiária de seu território, Nicolau 

Nunes Moreira adquire uma parte da fazenda Calafate em 1895, e esta será gradualmente 

ocupada por seus descendentes, dando origem à ocupação atual. 

 Durante mais de seis décadas, porém, a malha urbana se manteve distante do território 

da comunidade, até que em 1970 o córrego Piteiras, afluente do Rio Arrudas que cortava a 

propriedade dos herdeiros de Nicolau, foi canalizado para dar lugar à Avenida Silva Lobo 

(NUQ/UFMG, 2008, p.25). Essa obra vai atravessar a ocupação tradicional da comunidade e vai 

contribuir significativamente para dividir a história dos Luízes em duas temporalidades muito 

                                                           
31Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/file/2017/05/quadro-geral-15-05-2017.pdf>, acesso em 08 ago. 
2017.  
32 A certidão de autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares foi concedida à comunidade quilombola de 
Luízes em 25 de novembro de 2004. 

http://www.palmares.gov.br/file/2017/05/quadro-geral-15-05-2017.pdf
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distintas. Tal construção vai marcar o início de um tempo em que será preciso lidar com 

escrituras, cartórios, advogados, farsantes e especuladores.33 

Por esse motivo, com base tanto na narrativa da comunidade quanto na documentação 

recolhida pelo INCRA, podemos considerar que a primeira grande intrusão no território de 

Luízes irá se dar por meio da ação da Prefeitura de Belo Horizonte que, além de provocar 

mudanças estruturais profundas na região com obras de drenagem e canalização do córrego 

Piteiras, vai desapropriar partes do território para abrir a avenida Silva Lobo, bem como as 

ruas adjacentes que aos poucos irão transformar completamente a paisagem local.Um aspecto 

importante dessa parte da história da comunidade, que precisa urgentemente ser esclarecida, 

diz respeito aos títulos precatórios correspondentes a essas desapropriações que só foram 

parcialmente quitados pela Prefeitura, segundo informações constantes do inventário de 

Vitalino Nunes Moreira, filho de Nicolau.   

A infraestrutura implantada pela Prefeitura, como a drenagem das águas e a 

terraplanagem dos terrenos acidentados, modificou a paisagem, transformando a região 

isolada e de difícil acesso da antiga fazenda Piteiras – onde se chegava apenas por trilhas – em 

um bairro de classe média alta, que passou a interessar pessoas de poder aquisitivo elevado, 

bem como as grandes construtoras da cidade, como Milão, Patrimar, Unenco, entre outras.  

A partir desse momento, a comunidade resistiu muito defendendo seu território e 

temos na figura de Cordelina um emblema da resistência feminina negra que marca a 

comunidade desde suas raízes, começando pela matriarca do grupo, Ana Apolinário.  

 Cordelina Eugênia Nunes Moreira foi inventariante do espólio de Vitalino Nunes 

Moreira e, na vasta documentação reunida sobre a comunidade junto ao INCRA, encontram-se 

muitos documentos que dão o testemunho de sua luta. Passo agora à exposição de alguns 

trechos desses documentos que apontam para a atuação da comunidade junto ao poder público 

no âmbito da defesa de seu território, contra as reiteradas intrusões ocorridas a partir da 

transformação da região em área urbana. 

         De 14 de maio de 1976 temos uma petição do advogado de Cordelina endereçada à 16ª 

Vara Cível de Belo Horizonte na qual apontam, dentre outros pontos, que “os conhecidos 

projetos de obras para a abertura de vias expressas, atingem os terrenos de Vitalino Nunes 

                                                           
33Segundo o relatório antropológico da comunidade: “A construção da Av. Silva Lobo foi o marco de mudanças 
importantes na região oeste de Belo Horizonte, que inclui a porção hoje denominada Grajaú, pois inaugura um 
novo momento de ocupação do espaço na região”. (NUQ/UFMG, 2008, p. 39) 
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Moreira, necessitando, então, a inclusão do nome do Espólio do mesmo para pleitear a 

indenização junto à SUDECAP”.   

 No âmbito de outra petição à mesma Vara Cível já citada, datada agora de 13 de agosto 

de 1984, Cordelina, através de seu representante legal, o advogado Adhemar N. Fonseca 

Ramos, volta à carga contra a Prefeitura de Belo Horizonte: 

Assim, como informam os herdeiros, o objetivo destes é realizar, de imediato, a 
PARTILHA da gleba de 6.950ms2, eis que a gleba de 6000ms2 desapareceu com 
a abertura da Av. SILVA LOBO, nada mais restando.  

Tratando de invasão municipal em área particular, de apuração difícil através 
de desapropriação indireta, a pretensão dos herdeiros é deixar essa gleba para 
sua SOBREPARTILHA, após o resultado final do processo que apenas se inicia 
em fase administrativa. (Documento anexado às folhas 1248-1249 do processo 
administrativo da comunidade junto ao INCRA)  

 Já em 13 de março de 1984, Cordelina presta queixa-crime por “esbulho seguido de 

violência e grave ameaça” no DOPS, contra um invasor do território. (NUQ/UFMG, 2008, p. 

170) . 

 Em petição à Ordem dos Advogados do Brasil, datada de 15 de setembro de 1989, 

registrada às folhas 1343, 1344, 1345 e 1346 do processo de regularização fundiária junto ao 

INCRA, Cordelina denuncia a atuação do advogado Márcio Sanna Pinto que, segundo o relato, 

se utilizou de vários expedientes para ludibriar a comunidade, como atrasar a resolução do 

inventário, receber créditos de desapropriação em nome da comunidade, bem como requerer 

usucapião de parte do território. 

  Após a morte de Cordelina em 1990, Maria Luzia Moreira Sidônia é nomeada, em 1995, 

a nova inventariante do espólio de Vitalino Nunes e assume também a posição combativa 

contra os invasores (NUQ/UFMG, 2008, p.102).  

  Sobre a atuação de Dona Luzia há outra série de documentos que comprovam tanto a 

ação dos invasores quanto a resistência da comunidade. Em um deles, datado de 19 de 

fevereiro de 1993, vemos que Dona Luzia realiza denúncia junto à Polícia Civil do Estado de 

Minas Gerais na qual consta o relato que segue:  

Aos 18 do mês de fevereiro de 1993, aproximadamente às 14:00 horas, Liette 
de tal, moradora da rua Camapuã, 810, na presença de várias testemunhas 
abaixo assinadas […]. Nos chamou de “negros pés rapados e sem nível algum 
para possuirmos terrenos nesse bairro. Que eu e meu irmão Carlos Alberto 
somos negros de nível inferior e que êle (meu irmão) tinha que reconhecer seu 
lugar e ir para favela que lá que é seu lugar”.  
Conforme provas (xerox), nós somos possuidores do terreno desde à época que 
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se denominava Fazenda Calafate, sendo que meu pai e todos os meus parentes 
nasceram e foram criados e muitos/dêles moram até hoje nos referidos 
terrenos e não é pelo fato de sermos negros que não podemos morar nesse 
lugar. 

Portanto eu faço uma acusação e peço, através de meu advogado, que Liette seja 
acusada por racismo e calúnia e peço uma abertura de inquérito. (Documento 
localizado na folha 121 do processo dos Luízes junto ao INCRA)  

 Datada de 15 de abril de 2002, há uma petição destinada a uma promotoria que não 

consegui identificar se federal ou estadual, assinada por Maria Luzia, em que faz o seguinte 

relato: 

Nosso terreno já estava sendo invadido por vários especuladores há muito 
tempo, sendo que até hoje nada tem sido solucionado; mas desta vez o abuso de 
poder e a violência passou dos limites. No dia 27 de Março de 2002 chegaram 
no nosso espaço cultural, (pois somos uma comunidade remanescente de 
quilombos) e usamos a casa da rua Arthur Ferrari, nº 25 para atividades 
culturais como capoeira, dança afro, etc, neste dia chegaram duas viaturas 
policiais, 1 (um) caminhão basculante com vários operários, 1 (um) trator e o 
Senhor Aerton Miranda da Paixão e seu filho, entraram pelo portão da obra que 
também está invadindo nosso terreno, entraram com o trator derrubando o 
muro da nossa casa. Fiquei desesperada e perguntei o Tenente Bolivar se eles 
teriam mandado judicial no que respondeu o senhor Aerton que ele era 
procurador do município e que não precisava de ordem judicial.  (Documento 
localizado na folha 46 do processo dos Luízes junto ao INCRA)  

 Em 04 de abril de 2006 Maria Luzia vai à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

e faz nova denúncia contra os invasores: “Há aproximadamente uma semana está ocorrendo 

invasões de pessoas desconhecidas na comunidade Quilombo de Luízes, relatando que irão 

construir um prédio de apartamentos no terreno. A vítima relata que no dia 31 de março a 

polícia lá esteve mas negou fazer o boletim de ocorrência”. (Documento localizado nas folhas 

31-32 do processo dos Luízes junto ao INCRA)  

 O processo administrativo de regularização fundiária junto ao INCRA, regulado pelo 

decreto 4887/03, não avança sem que a comunidade tenha que abrir o seu velho baú de 

lembranças. No processo dos Luízes, como em todos os outros, é preciso reviver o passado, 

contá-lo à equipe da pesquisa, reviver momentos bons e lembranças amargas.34 

                                                           
34Ver decreto 4887/2003 do poder executivo federal que regulamenta a aplicação do artigo 68 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, que por sua vez garantiu aos 
remanescentes de quilombos o direito à titulação de seus territórios. Uma das etapas do processo administrativo 
de regularização fundiária de territórios quilombolas no INCRA constitui-se na elaboração de laudo antropológico 
junto às comunidades que pleiteiam a titulação de suas terras. Esse estudo irá compor uma etapa maior 
denominada de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação ou RTID. No caso de Luízes, o relatório 
antropológico foi realizado por uma equipe de pesquisadores vinculada ao Núcleo de Estudos em Populações 
Quilombolas e Tradicionais NUQ/UFMG, que concluiu o trabalho em outubro de 2008. Para uma visão geral das 
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  Iniciado em 20 de fevereiro de 2006, o processo administrativo da comunidade 

percorreu quase todos os burocráticos trâmites estabelecidos pelo decreto 4887/03 e 

legislação complementar do INCRA. Todo esse longo percurso fortalece a versão da 

comunidade sobre os fatos ocorridos em seu território. A fase final do processo, contudo, que 

trata da desintrusão dos invasores e do ressarcimento do território à comunidade é um ponto 

crítico desta política, porque sua eficácia está diretamente ligada ao volume de recursos 

destinados ao INCRA para as indenizações que protegem os supostos “terceiros de boa fé”.

  Sempre contando com orçamentos muito baixos, o INCRA,com frequência, tem alegado 

não possuir os recursos necessários para as titulações, o que vulnerabiliza as comunidades e 

não coíbe novas intrusões. Em relação aos Luízes, acabou ocorrendo algo mais grave.  

 Uma das fases do processo de regularização fundiária de um território quilombola trata-

se da publicização do processo administrativo que se dá por meio da publicação do RTID no 

Diário Oficial da União e no Diário Oficial do estado no qual o quilombo está localizado. Essa 

publicidade só se dá depois que uma equipe do INCRA, denominada de Comitê de Decisão 

Regional, já avaliou toda a documentação apresentada pela comunidade, bem como o laudo 

antropológico que obrigatoriamente compõe cada processo de titulação.  

 O laudo antropológico é de extrema importância nesse contexto porque trata-se do 

documento técnico que assegura a legitimidade do pleito comunitário e é a partir dele que 

temos a proposta de área a ser titulada pelo Estado brasileiro. Portanto, após pesquisa 

antropológica realizada junto à comunidade, traçam-se os limites do território e após 

confirmação desses limites pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA a instituição notifica os 

ocupantes não quilombolas na área pré-demarcada para apresentarem suas defesas em um 

prazo de 90 dias.  

 Ocorre que desde que os processos de titulação de territórios quilombolas tiveram 

início, ou seja, a partir da publicação do Decreto 4887/2003, nenhum Comitê de Decisão 

Regional havia alterado o perímetro demarcado pelo laudo antropológico, até a publicação do 

RTID dos Luízes.  

 Nesse caso, o Comitê de Decisão Regional da Superintendência do INCRA em Minas, de 

forma discricionária, contestou o resultado da perícia antropológica e retirou dez imóveis de 

alto padrão da área pré-definida no laudo da comunidade realizado pela equipe do NUQ/UFMG. 

                                                                                                                                                                                                   
etapas do processo administratitvo junto ao INCRA ver:  
<http://www.cpisp.org.br/terras/html/comosetitula_caminho.aspx>.Acessado em: 17 ago. 2017. 

http://www.cpisp.org.br/terras/html/comosetitula_caminho.aspx
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Em uma das fases do processo administrativo, a publicação do RTID, de forma 

discricionária e numa ação sem qualquer precedente, o INCRA modificou o perímetro do 

território definido a partir do estudo antropológico feito pela equipe do NUQ/UFMG. A 

modificação do perímetro pelo INCRA, que retirou do território demarcado dez imóveis de alto 

padrão, foi sustentada sob as alegações de que o órgão não teria a soma necessária para as 

indenizações e que esta modificação daria celeridade ao processo.  

 

 Nessa fotografia podemos ver o território identificado pelo laudo antropológico 

realizado pelo NUQ/UFMG (área em verde), com as alterações do perímetro feitas pelo INCRA 

(áreas quadriculadas e numeradas em vários pontos da área verde) um pouco antes da fase de 

publicação do RTID da comunidade. 

 Um dos pontos mais graves desta alteração, consiste nas duas áreas quadriculadas 

maiores que se encontram geo-referenciadas na parte inferior da área verde e que 

correspondem aos lotes onde estão construídos os edifícios de luxo San Marino – composto por 

36 apartamentos e 05 lojas, localizado na avenida Silva Lobo, 2019 – e o edifício Santa 

Felicidade – também composto por 36 apartamentos e 10 lojas, localizado também na avenida 

Silva Lobo, 2057. Como levantou a equipe do laudo antropológico, esses dois lotes, que 

surgiram onde antes havia uma área importante da ocupação tradicional do território, são 

resultado de uma ação de esbulho levada à cabo no final da década de 1970. 

Na extremidade leste do terreno dos Luízes, ainda na a Av. Silva Lobo, números 
2019 e 2057, há dois grandes edifícios residenciais […]. Foram construídos 
onde antes era mata densa, segundo descrevem os Luízes, rica em água potável, 
um espaço muito utilizado pelos fundadores da comunidade, Maria Luiza e 
Vitalino Nunes Moreira. 

De acordo com os relatos, no final da década de 70 e início da década de 80, um 
muro foi construído nesse local por José BolivardDrumond, separando a 
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nascente de água da casa dos fundadores da comunidade. Mais tarde, em 
meados da década de 90, o terreno foi repartido e vendido para duas grandes 
construtoras: a construtora Milão, responsável pela construção do Edifício San 
Marino (OI17) e a Segenco, que construiu o Edifício Santa Felicidade (OI18). 
(NUQ/UFMG, p.176, 2008) 

  A alteração do perímetro na reta final do moroso e burocrático processo de 

regularização fundiária junto ao INCRA foi considerada ilegal pelos defensores públicos que 

representam a comunidade e, além de ter provocado a revolta dos comunitários, motivou uma 

ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal, em defesa dos direitos da 

comunidade.  

 Segundo o defensor público que atuava em prol do quilombo, quando fez a balança 

pender para o lado dos proprietários de imóveis de alto-padrão,  mesmo diante de tamanha 

quantidade de elementos comprobatórios da identidade étnica, das ações de esbulho e da 

comprovação de propriedade do terreno, o INCRA acabou por reforçar um quadro de omissão 

que vem se reproduzindo de maneira contínua desde que esse território se tornou alvo da 

especulação imobiliária em finais dos anos1960 e início da década de 1970.35 

 Anexada à folha 532 do processo administrativo junto ao INCRA, temos uma reprodução 

de mensagem eletrônica,datada de 18 de agosto de 2008, do Professor Leonardo Fígoli, que 

coordenou a equipe do relatório antropológico, destinada ao servidor do INCRA Antônio 

Carlos, informando sobre um episódio em que uma empresa estava vendendo, pela internet, 

terrenos dentro da área pleiteada pela comunidade.  

Como a situação ocorreu durante o período de elaboração do relatório antropológico, a 

advogada que assessorava a equipe de pesquisa moveu a ação de nº 07751572-4, na vara cível 

de Belo Horizonte,para a qual o juiz do caso atendeu à reclamação, concedendo liminar e 

determinando o uso da força policial para resguardar o direito da comunidade.  

 O ofício NDPU/MG Nº 236 da Defensoria Pública da União, datado de 06 novembro de 

2009, pede esclarecimentos ao INCRA sobre o processo de regularização fundiária da 

comunidade quilombola de Luízes ao Superintende do INCRA, à época Gilson de Sousa, 

reconhecendo a situação delicada da comunidade frente avanço da especulação imobiliária:  

                                                           
35Junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o processo administrativo instaurado para a 
regularização fundiária do território tradicional da Comunidade de Luízes está identificado sob o número 
541170.003740/2005-98. Cabe lembrar que esse processo é uma importante fonte de pesquisa sobre a 
comunidade, pois reúne uma extensa documentação com informações das mais variadas fontes que dão um bom 
panorama sobre o histórico de ocupação do território.  
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A Defensoria Pública da União passou a atuar na Ação Civil Pública ajuizada 
pela DPE/MG36, processo 2009.38.00.010070-0, em face do município de Belo 
Horizonte, e do Centro Universitário Newton Paiva, e que estava em curso 
perante a Justiça Estadual de Minas Gerais, com o objetivo a resguardar o 
patrimônio histórico-cultural da comunidade dos Luízes, remanescente de 
quilombolas, cuja existência se encontra ameaçada em virtude de omissão da 
primeira co-ré[sic.]e de ações lesivas da segunda, que tem promovido a 
degradação e a invasão das terras ocupadas por aquela comunidade e, inclusive, 
sua alienação no mercado.  

 No ano seguinte, em 2010, através do ofício INCRA/SR-06/MG/F/Q/Nº 007, o INCRA, 

respondendo a um pedido da Defensoria Pública da União formulado pela defensora Giedra 

Cristina Pinto Moreira, informa que: “com base nas peças técnicas, podemos afirmar que a área 

abrangida pelos lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12 e 14 do quarteirão 105, do Bairro Grajaú – onde 

seriam construídos 02 edifícios –, está inserida no perímetro do território pleiteado pela 

comunidade quilombola”.   

Em resposta a outro pedido de informação feito pela mesma defensora pública, por 

meio do ofício 12/2010 de 03 de setembro de 2010, assinado pelo Sr. Antônio Carlos da Silva, o 

INCRA se manifestou mais uma vez sobre uma segunda invasão de uma grande construtora da 

cidade. Naquele momento a construtora Patrimarera quem anunciava a construção de um 

edifício dentro do território da comunidade.  

Atualmente, o edifício Greenwich Village é um prédio de luxo de 12 andares e 48 

apartamentos, que encontra-se finalizado e com todos as unidades vendidas. Na página 

eletrônica da empresa Patrimar, o edifício é anunciado como “O novo tom do Grajaú”. Na 

descrição do imóvel, a empresa anuncia que trata-se de “um empreendimento de encher os 

olhos: Greenwich Village. Lazer completo e opções diferenciadas de planta, em um terreno de 

2.963 m². Para você viver com mais qualidade de vida e muito mais estilo.”37 

 

                                                           
36 Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 
37 Disponível em: <http://www.novolar.com.br/imoveis/detalhe/21/greenwich-village-grajau-bh-3-quartos>. 
Acessado em: 16 ago.2017.    
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Vista parcial do edifício Greenwich Village 

 

A construção desse edifício acabou gerando outra Ação Civil Pública e à época a obra 

chegou a ser paralisada por 30 dias38. A empresa, porém, acionou seus advogados que 

conseguiram a liberação da construção no Tribunal Regional Federal, de modo que o prédio foi 

finalizado e todas as unidades foram vendidas. Em nota datada de 31 de julho de 2013 a 

Defensoria Pública da União emitiu um alerta aos possíveis compradores dos apartamentos.39 

Os empreendimentos Terrazo Splendore Residence e Greenwich Village, em 
fase de construção no bairro Grajaú, em Belo Horizonte (MG), ocupam parte de 
área reconhecida administrativamente como território da Comunidade 
Quilombola dos Luízes. Os imóveis são de responsabilidade das empresas 
Novolar, Cifer e Unenco. 

Na avaliação da Defensoria Pública da União (DPU) em Minas Gerais o 
investimento de economias pessoais e familiares nessas unidades habitacionais 
constitui uma operação de alto risco – nos termos dos artigos 6º e 31 do Código 
de Defesa do Consumidor. A DPU alerta que utilizará todos os meios legais e 
processuais cabíveis na defesa dos direitos da comunidade quilombola, por ser 
esse um dever da instituição. 

 A nota informa ainda sobre as ações civis públicas 0066667-97.2010.4.01.3800 e 

0026644-75.2011.4.01.3800, movidas no intuito de garantir o interesse da comunidade no 

âmbito da disputa por essa parte do território.40 

                                                           
38Disponível em: <http://acervo.racismoambiental.net.br/2011/09/12/quilombo-dos-luizes-audiencia-
publica/>.Acessando em: 15 set.2017. 
39 Disponível em:<http://www.anadef.org.br/ultimas-noticias/1-latest-news/3021-dpu-alerta-consumidor-
sobre-compra-de-imoveis-em-bairro-de-belo-horizonte>.Acessado em: 16 ago.2017. 
40 Ver também as ações civis públicas de número 200938000100700 e 0041869-04.2012.4.01.3800, e mais seis 
Agravos de Instrumento: 0078818-78.2012.4.01.0000; 00646045320104010000; 00327651020104010000; 
00442593220114010000; 00434989820114010000; e 0071581-61.2010.4.01.0000 relacionados à mesma área.  

http://acervo.racismoambiental.net.br/2011/09/12/quilombo-dos-luizes-audiencia-publica/
http://acervo.racismoambiental.net.br/2011/09/12/quilombo-dos-luizes-audiencia-publica/
http://www.anadef.org.br/ultimas-noticias/1-latest-news/3021-dpu-alerta-consumidor-sobre-compra-de-imoveis-em-bairro-de-belo-horizonte
http://www.anadef.org.br/ultimas-noticias/1-latest-news/3021-dpu-alerta-consumidor-sobre-compra-de-imoveis-em-bairro-de-belo-horizonte
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Em 15 de setembro de 2009, requerida pela vereadora Maria Lúcia Scarpelii, ocorre 

uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos e a Defesa do Consumidor na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte, da qual tomaram parte a comunidade de Luízes, o INCRA, a 

Prefeitura de Belo Horizonte, a Defensoria Pública da União,o Ministério Público Estadual, 

entre outros. 

 Na ocasião, os membros da comunidade expuseram, à referida comissão, a situação do 

território e solicitaram as providências cabíveis aos representantes do poder público presentes 

na reunião. Para a vereadora Silvia Helena, as invasões continuavam a ocorrer por falta de 

envolvimento do poder público com os problemas da comunidade.41  

Ao menos três pessoas nessa reunião esboçaram reações muito comuns quando se fala 

da comunidade quilombola de Luízes aos que são de Belo Horizonte ou aos que moram na 

cidade há muito tempo. Como é possível observar pela nota taquigráfica do encontro, a 

vereadora que requereu a reunião e presidiu os trabalhos, a defensora pública 

federal,GiêdraMoreira, e a assessora jurídica da Regional Oeste, Renata Araújo, todas se 

mostraram surpresas com a existência da comunidade na região do Grajaú.  

 Vários debates importantes ocorreram nessa audiência e chama a atenção a fala de um 

membro do grupo que lembra aos presentes que o grande problema vivido pela comunidade 

era a demora no processo de titulação do território. Ele acrescenta ainda que a comunidade 

tinha problemas com a Regional Oeste, pois estacontinuava a conceder licenças para obras 

dentro do território pleiteado pela comunidade e afirma que o secretário adjunto dessa 

Regional, que se encontra identificado somente por Tomás,“teria dito que parte da área da 

Newton de Paiva não pertence à Comunidade, e proibiu que sejam erguidos muros para se 

evitar as invasões” (Trecho da fala de membro da comunidade de Luízes extraída da nota 

taquigráfica da referida audiência Pública, 2011,p.10). 

 Ainda em 2011, para sermos mais exatos, no dia 19 de outubro, diante de solicitação da 

comunidade de Luízes, ocorre outra audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir as violações sofridas pela comunidade no 

âmbito da construção do prédio da Patrimar: 

 

                                                           
41 Disponível em: 
<https://www.cmbh.mg.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/2011/09/audi%C3%AAncia-
discutiu-invas%C3%B5es-de-terreno-na-comunidade-dos-lu%C3%ADzes>. Acessado em: 15 set. 2017. 
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Especialmente nas últimas décadas, temos assistido à invasão, à tomada da 
nossa propriedade, sem questionamento, sem consulta, sem o poder público 
parar e nos ouvir um instante sequer. Quem passa pela Av. Silva Lobo percebe 
nitidamente isso.  A situação que envolve a Novolar, empresa do Grupo 
Patrimar, ainda é mais grave, porque o laudo antropológico está pronto e foi 
apresentado à Prefeitura, que nos assegurou que, no perímetro pleiteado pela 
comunidade, não haveria invasão. Há cerca de 36 dias, conseguimos paralisar a 
obra, graças a uma liminar que a Defensoria Pública conseguiu junto à Justiça. 
Mas, antes de a liminar ter sido derrubada, retomaram a obra. A reivindicação 
nossa é feita por meio da OIT 169, que nos permite participar. Mas, com a 
construção em andamento, entramos no processo de que forma? Não fomos 
comunicados de que a liminar havia sido derrubada e fomos até a obra. A 
Georgina, que aqui está, tem acompanhado assiduamente essa questão jurídica 
e foi até a obra, para saber o motivo daquela retomada, o porquê das coisas 
estarem acontecendo com portas abertas. Ficamos surpresos ao saber que a 
polícia estava lá, conversando com as pessoas do empreendimento e a porta 
fechada. Ou seja, em nenhum momento está sendo aberto diálogo para 
participarmos dessa questão que nos atinge diretamente. (Trecho da fala da 
historiadora e membro da comunidade de Luízes Miriam Aprígio Pereira 
extraída da nota taquigráfica da referida audiência Pública) 

Mais recentemente, por volta da segunda quinzena do mês de julho, a comunidade de 

Luízes, a partir de uma decisão coletiva, resolveu retomar uma área de seu território que, como 

levantou o laudo antropológico, fora cercada com um muro em 2006 e onde, a partir daí e até a 

ação de reintegração articulada pela comunidade, funcionava um estacionamento.  

A área, que corresponde ao lote de número 03, da quadra 105, está registrada em nome 

de Cristiana Buzelin Nunes e Eliana Buzelin Nunes que foram devidamente notificadas pelo 

INCRA, ainda em 24 de setembro de 2012, como ocupantes de área quilombola e não 

conseguiram provar, no âmbito do processo de regularização fundiária, a legitimidade da 

alegada propriedade no terreno.  

Temendo novas investidas contra seu território já delimitado pelo INCRA e protegido 

por liminar da justiça federal datada de 10 de junho de 2015, que proíbe a Prefeitura de Belo 

Horizonte conceder quaisquer licenças de construção dentro do perímetro descrito no RTID, os 

Luízes informaram ao Sr. Roberto, administrador do estacionamento, que iriam retomar a área.  

No dia seguinte à retomada do imóvel – que ocorreu em um primeiro momento de 

forma pacífica –, o homem descumpriu o trato feito com a comunidade, arrombando o cadeado 

do portão. A polícia foi acionada por ambas as partes envolvidas e acabou atendendo somente 

ao chamado do invasor, além de ter agido de forma extremamente truculenta com os 

comunitários, gerando um conflito gravíssimo de violação de direitos. Em nota nas redes 

sociais, os representantes do quilombo esclareceram parte do ocorrido: 
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PM CRIMINALIZA QUILOMBOLAS DO QUILOMBO DOS LUÍZES EM AÇÃO ILEGAL E 
TRUCULENTA: 

Na manhã de hoje, 31 de julho de 2017, quilombolas do Quilombo dos Luízes 
chamaram a Polícia Militar de Minas Gerais para lavrar Boletim de Ocorrência a fim 
de registrar o arrombamento e invasão que sofriam em uma parte do território 
quilombola aonde vivem. Sob o argumento de que o caso se tratava de questão de 
competência federal, a PM se recusou a atendê-los/as. Tempos depois, pessoas que 
alegam ser proprietárias do mesmo terreno contataram a polícia e, dessa vez, foram 
atendidas prontamente. Nessa oportunidade, a PM conduziu os/as quilombolas à 
delegacia. O Ministério Público Federal compareceu ao local e, mediando a situação, 
orientou que os/as Luízes retornassem para suas casas, já que não havia qualquer 
motivo para que fossem submetidos àquele procedimento. Momentos depois, a PM 
aparece novamente ao quilombo, agora com mais de 6 viaturas policiais, e, de 
forma truculenta, prende os/as quilombolas e violentamente os/as levam 
novamente à delegacia. Foi alegado que os/as Luízes teriam cometido o crime de 
esbulho possessório (invasão) dentro do seu próprio território que, diga-se de 
passagem, já foi delimitado e identificado pelo INCRA como território quilombola. 
Fatos e falas foram distorcidas em desfavor dos/as quilombolas, em brutal violação 
de seus direitos, especialmente do direito de posse que têm sobre o território, de 
maneira a criminalizar aqueles/as que são donos/as do território ancestral, numa 
clara prática de racismo institucional. O Quilombo dos Luízes resiste há mais de 
124 anos e há décadas luta pelo reconhecimento pleno de seu território. Não 
aceitaremos a criminalização da luta quilombola! 

Pode-se dizer que há um padrão muito recorrente nas invasões que ocorreram no 

território/propriedade da comunidade de Luízes desde que essas intrusões começaram. Tanto 

nas conversas com os comunitários quanto na documentação que compõe o processo de 

regularização fundiária junto ao INCRA, a violência explícita, seguida de agressões racistas, 

partindo de pessoas brancas com alto poder aquisitivo, são elementos sempre presentes 

nesses casos. 

Surpreendentemente, ao final da escrita deste trabalho, ocorreu um revés 

extremamente importante no âmbito do processo de regularização fundiária da Comunidade 

Quilombola de Luízes.  

Aos 17 de agosto de 2017, no âmbito da já citada ação civil pública 0041869-

04.2012.4.01.3800 movida pelo Ministério Público Federal e Advocacia Geral da União em 

desfavor do INCRA pela alteração discricionária que realizou no território pleiteado pela 

comunidade, o juiz federalda 8ª vara da seção judiciária de Minas Gerais, Renato Martins 

Prates,proferiu sentença em que condena o INCRA a voltar atrás na decisão que excluiu 10 

imóveis de alto valor da área definida pelo laudo antropológico como território quilombola.  
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 No entender do magistrado em questão– que acompanhou a tese do MPF e AGU, 

segundo a qual tratou-se de uma operação ilegal e sem precedentes no âmbito da regularização 

fundiária de território quilombolas–, o INCRA agiu de forma a ignorar princípios basilares da 

administração pública, ferindo, assim, o procedimento sem vício e consequentemente o ato 

administrativo perfeito.  

 Citando a Constituição de 1988 – mais especificamente o artigo 68 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórios que garante às comunidades quilombolas o direito à 

regularização fundiária–, a convenção 169 da OIT – da qual o Estado brasileiro é signatário– e o 

decreto 4887/2003, o magistrado reconhece que não compete ao INCRA decidir sobre a 

retirada dos imóveis do perímetro, justamente porque compreende que:  

[…] os requisitos formais do procedimento são amplamente regrados: não dão 
margem à discrição e muito menos ao arbítrio da Administração Pública. Não 
havia pois, espaço legal para que o INCRA, por seu Comitê de Decisão Regional, 
de ofício, excluísse do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, sem 
fundamento jurídico relevante, determinada área considerada como quilombola 
nos precedentes levantamentos técnicos.”(p.9)  

Sobre a alegação do INCRA de que a exclusão dos imóveis se deu com a intenção de 

proteger o erário das altas indenizações a serem pagas aos moradores que hoje ocupam o 

território da comunidade, o magistrado entendeu que:  

[…] como se vê da própria contestação apresentada, o fator financeiro, 
consistente no valor a ser pago, supostamente elevado, a título de indenização 
aos eventuais possuidores de boa-fé. “Supostamente” porque ainda não se tem 

nenhuma avaliação realizada – e nem é tempo para isso – que afira, com 
razoável precisão, os valores eventualmente devidos a título de indenização aos 
possuidores dos imóveis excluídos no RTID. (p.9)42 

 Lembra ainda que, ao realizar a exclusão dos imóveis naquela altura do processo 

administrativo, o INCRA impediu as pessoas que hoje ocupam a área de exercerem seu direito 

de defesa junto ao órgão já que nem ao menos foram convocadas a se manifestar sobre o 

resultado da perícia antropológica que os identificou, ocupando o território tradicional da 

comunidade. 

 Por fim, após tecer uma dura crítica ao princípio jurídico da “reserva do possível”, 

utilizado pelo INCRA para embasar a exclusão dos imóveis, o magistrado decide: 

 

                                                           
42 BRASIL. Tribunal Regional Federal (1ª. Região). Processo 0041869-04.01.3800. AC 7400 MG. Relator: Renato 
Martins Prates. Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017. 
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Determinar à ré que promova, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 
diária de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, a publicação 
de novo edital, validando a aprovação integral do Relatório Técnico de 
Identificação Territorial do Quilombo de Luízes, tendo em vista a ausência de 
vício técnico ou jurídico em seu conteúdo, e incluindo no perímetro do 
território originalmente identificado os dez imóveis relacionados ao CDR/F/N. 
01/2012’ Relatório, ilegalmente excluído no edital publicado pela 
Superintendência Regional do INCRA de Minas Gerais em 14.06.2012. 
(p.11,12)43 

Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango 

 Recuperamos, nesse momento, principais episódios da história de Muiande, matriarca 

do quilombo, para contextualizar seu histórico de violações, descrito a seguir. A matriarca da 

comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, Efigênia Maria da Conceição Mameto 

Muiande, nasceu em Ouro Preto, no ano de 1946, e passou sua infância no Morro da Queimada 

(Ouro Preto) — um local historicamente habitado por negros. Desde esse período, passou 

muitos dificuldades, devido às péssimas condições as quais os descendentes de pessoas 

escravizadas foram relegados.  

Aos nove anos de idade se mudou para Belo Horizonte com a mãe e o padrasto em busca 

de melhores condições de vida, trabalhando como lavadeira de roupas desde essa idade para 

ajudar a mãe e os irmãos. Por volta do fim dos anos 1960, Mameto Muiande teve um 

desentendimento com sua família e foi obrigada a sair de casa sem ter para onde ir, o que a 

levou a morar na rua por um período, com seus dois filhos ainda crianças.  

Após algum tempo, conseguiu um pequeno barraco de madeirite, com dois cômodos, 

que estava abandonado em uma favela do bairro Paraíso. Com a ajuda da comunidade de lá, 

passou a morar no local, e conseguiu, assim, sair das ruas. Passou a trabalhar como lavadeira 

para uma família abastada da cidade e, na mesma época, realizou um trabalho espiritual por 

intermédio do preto velho Pai Benedito. Como retribuição ao trabalho bem-sucedido, um 

terreno foi adquirido pelo patrão para que Pai Benedito pudesse realizar os seus trabalhos 

espirituais, curando ainda mais pessoas.  

Assim, no ano de 1973, Muiande encontrou e comprou um terreno onde hoje é Manzo.  

O terreno original de Manzo era de 1000 m2, indo da entrada da comunidade, na rua São Tiago, 

até a avenida paralela Mem de Sá. Entretanto, ao longo dos anos, devido ao avanço da 

urbanização sobre o quilombo, em especial ações de vizinhos que impuseram que uma parte do 

                                                           
43BRASIL. Tribunal Regional Federal (1ª. Região). Processo 0041869-04.01.3800. AC 7400 MG. Relator: Renato 
Martins Prates. Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017. 
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território original de Manzo pertencia a eles, hoje os quilombolas vivem em um terreno de 360 

m2.  

Desde sua formação até os dias atuais a comunidade sofre com diversos conflitos e 

violações de direito principalmente por parte do Estado, o que ameaça seu bem-estar e as 

atividades religiosas, culturais e sociais que ocorrem no local. No entanto, algumas 

organizações não estatais, parceiros, filhos de santo e voluntários contribuíram e contribuem 

para a garantia dos direitos da comunidade. Uma delas é o Centro Nacional de Africanidade e 

Resistência Afro-Brasileira (Cenarab), que auxiliou os quilombolas de Manzo em seu processo 

de autorreconhecimento, contribuindo com o encaminhamento da solicitação de certificação à 

Fundação Cultural Palmares (FCP). No ano de 2007, a comunidade foi certificada pela 

Fundação.  

Atualmente, a comunidade busca, junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra), a identificação e titulação de seu território tradicional. Essa movimentação 

teve como um dos pontos de impulso a necessidade de se encontrar apoio para que as 

edificações de Manzo fossem reformadas. 

Apresentaremos agora as situações de violação de direito pelas quais a comunidade 

quilombola Manzo Ngunzo Kaiango foi — e ainda é — submetida, procurando ressaltar o 

processo de desocupação de Manzo requerido pela Defesa Civil de Belo Horizonte no ano de 

2012 e os casos de racismo e intolerância religiosa. 

 

A desocupação de Manzo 

 A ação da Defesa Civil de Belo Horizonte, que levou à desapropriação dos quilombolas 

de Manzo da sua terra, deu-se através de um processo longo envolvendo uma série 

intervenções por parte desse órgão junto à comunidade. Dentre elas destacam-se: a) em 2006, 

o embargo de uma verba proveniente de uma emenda parlamentar estadual, que propiciaria a 

reforma de Manzo; b) intervenções da Defesa Civil, por meio de visitas e notificações, em 2011; 

c) desocupação de Manzo para realização de reforma; d) entrega do terreno aos quilombolas 

sem reforma de estruturas que, segundo as próprias notificações da Defesa Civil, estavam em 

risco e destruição do sagrado por meio dessa ação. 

Em 2006, por meio de uma emenda parlamentar estadual proposta pelo deputado 

Virgílio Correia, foi autorizada a liberação de recursos para o projeto de Reforma e 

Recuperação de Terreiros de Matriz Afro, da nação Angola, entre eles o terreiro de Manzo. Em 
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função dos trâmites burocráticos para viabilização do projeto, os quilombolas descobriram que 

suas terras estão registradas em nome da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do 

governo de Minas Gerais, e não em nome de Muiande, a compradora do terreno. Assim, apesar 

de constatado pelo poder público que o local precisava de uma reforma estrutural, o quilombo 

foi excluído dos beneficiários do projeto de Reforma e Recuperação de Terreiros de Matriz 

Afro, da nação Angola, uma vez que o terreno não estava registrado como propriedade 

particular. Atualmente existem negociações entre a comunidade e o Estado para que este 

transfira — como é de direito — o local para a comunidade. 

Após esse fato, a comunidade continuou a se movimentar para viabilizar a reforma, 

procurando, entre 2006 e 2011, órgãos públicos, inclusive a Prefeitura de Belo Horizonte, mas 

durante muito tempo não recebeu retorno. Só em 2011 a Defesa Civil começou a fazer uma 

série de vistorias em Manzo, e, em 2012, condenou e desocupou forçosamente o imóvel para 

que o mesmo fosse reformado. Entretanto, quando a Defesa Civil autorizou o retorno dos 

moradores, após os sete meses em que estiveram afastados do quilombo, parte dos problemas 

apontados pela Defesa Civil não fora solucionada, outros problemas de infraestrutura foram 

criados, e muitos dos elementos sagrados, destruídos.    

Um laudo arquitetônico-antropológico foi produzido em 2016 (MARQUES; PIRES; 

OLIVEIRA, et al.)  por uma equipe de profissionais voluntários que analisou toda a situação 

ocorrida no quilombo. A seguinte fala de Cássia Cristina da Silva, Makota Kidoiale, 48 anos, filha 

de Mameto Muiande, aparece no laudo: 

De tempos em tempos passamos a ser vistoriados pela Defesa Civil que 

sempre nos indicava os riscos: de desabamento, muro descer, incêndio. 

Mas somente nós recebíamos notificações e alertas, os vizinhos não. 

Comecei a achar que poderia ser perseguição religiosa e não preocupação 

com vidas.  

(Makota Kidoiale, maio de 2013, Laudo Arquitetônico-antropológico, p.15, 

2016) 

A primeira visita efetuada pela Defesa Civil Municipal em Manzo aconteceu no dia 23 de 

março de 2011 com o objetivo de vistoriar o local e avaliar as possibilidades de resolução das 

demandas da comunidade. Esta visita gerou uma notificação que alegava “problemas de 

infiltrações e umidade causando danos nas ferragens das lajes e vigas” e concluía a necessidade 

de uma reforma que eliminasse essas infiltrações e recompusesse a proteção das casas. (Laudo 
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Arquitetônico-antropológico, 2016). A notificação confirmava, portanto, a demanda por 

reformas já solicitadas pelos moradores. Apesar de constatar esses problemas, a notificação 

afirmava que não colocavam em risco os imóveis vizinhos, além das edificações não 

apresentarem risco de desabamento, deslizamento, tombamento de muro, inundação, 

alagamento, incêndio ou queda de árvore. Não apresentavam riscos letais para ocupantes dos 

imóveis e entorno. 

Em 18 de outubro de 2011, uma nova visita foi feita ao quilombo pela Defesa Civil, 

resultando dessa vez em uma notificação que alegava: “o local das sete residências abaixo do 

nível da rua, apresenta trincas, infiltrações em todas as moradias, alguns fios expostos e pilar 

base sustentação com ferragens expostas e com queda de material”. Na notificação ainda 

constava a necessidade da contratação de um profissional habilitado para intervir nas 

edificações e solicitava a desocupação das quatro residências dos fundos, além do 

monitoramento das outras residências, em especial aquelas ao nível da rua.  

  Esta segunda notificação trazia informações conflitantes. Por um lado, o documento 

apontava a possibilidade de perda de vida dos ocupantes dos imóveis, risco a vida de terceiros 

e danos aos bens públicos e de terceiros, mas por outro, assim como a primeira notificação, não 

indicou risco de deslizamento, inundação, alagamento ou queda de árvore. Além disso, em um 

trecho a notificação registrava que os moradores “não deveriam ocupar residências até a 

avaliação pormenorizada” e em sua terceira e última folha, no relatório final, afirmava que “os 

moradores podem permanecer no local, mantidas as condições atuais”, evidenciando as 

condições extremamente arbitrárias do andamento do processo. 

Essas movimentações levaram os quilombolas de Manzo a registrarem um ofício, no dia 

24 de outubro do mesmo ano, encaminhado à presidência da Fundação Cultural Palmares, que 

à época já havia emitido o certificado de autorreconhecimento para a comunidade. O 

documento alertava a instituição sobre a situação de Manzo, solicitando orientação, 

acompanhamento e pedindo alguma intervenção da FCP no processo.  

Esta comunidade encontra-se sob a intervenção da Defesa Civil do 

Município de Belo Horizonte, que exige dos seus moradores a retirada do 

local por ser área de risco eminente, o que já era de conhecimento das 

autoridades locais, há pelo menos quatro anos atrás, sem que tenha 

havido alguma providência da Prefeitura de Belo Horizonte. (Laudo 

Arquitetônico-antropológico, p. 16, 2016) 
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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) elaborou no mesmo ano 

um relatório que buscava avaliar a situação do quilombo, e em 18 de novembro de 2011, um 

arquiteto lotado no Iphan afirmava que:  

A condição deste imóvel é uma realidade que incomoda a todos. (...) neste 

sentido há que se manter contato com os organismos públicos 

competentes. Primeiro para se informar sobre as avaliações e medidas até 

então adotadas em relação ao imóvel e, segundo, para se iniciar 

entendimentos no sentido de se formular ações integradas de 

preservação deste importante espaço de manifestação cultural.  

(Folha 19 e 20; Inquérito Civil Público – ICP 1.22.000.003507/ 2011-63, 

vol. 01, Procuradoria da República – Minas Gerais, Ministério Público 

Federal).  

Em 23 de dezembro de 2011 a Defesa Civil Municipal emitiu mais uma notificação, que 

foi entregue a comunidade no dia 26 de dezembro, ela afirma que: 

O não atendimento no prazo de 03 (três) dias aos termos desta 

notificação sujeitará o infrator às seguintes penalidades: multa aplicável 

nas reincidências a cada 1 (um) dia, em valores progressivamente 

aumentados do valor base, embargo, interdição, cassação da licença, 

demolição e impedimento de novo licenciamento, conforme Lei 9725/09, 

artigo 74 a 80 e anexo VII, item 03 e Lei 8147/00. Prazo de recurso: 03 

dias. (Laudo Arquitetônico-antropológico, p. 19, 2016) 

Como os quilombolas resistiram em seu território, em 6 de janeiro de 2012, outra 

notificação foi emitida pelo mesmo órgão, desta vez culminando no embargo do  quilombo e 

expulsão dos  moradores de suas casas, sem que tenha sido oferecida qualquer alternativa de 

abrigo aos quilombolas. Na época residiam na comunidade 10 famílias. O fato de não ter sido 

oferecido aos quilombolas uma opção de abrigo foi justificado pela prefeitura em função da 

localização da comunidade, que não se encontra em uma “Zona Especial de Interesse Social” 

(ZEIS). Apenas moradores residentes em ZEIS, como são aqueles que vivem em vilas e favelas, 

poderiam ser encaminhados a abrigos. No caso dos quilombolas de Manzo, deveriam procurar 

outros lugares para morar. 
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Sem lugar para morar, as lideranças de Manzo se mobilizaram em defesa dos direitos do 

grupo como comunidade de santo e quilombola. Com o apoio do  Comitê de Promoção da 

Igualdade Racial da Prefeitura de BH e de uma assistente social da prefeitura, conseguiram 

acessar o direito a vagas no Abrigo Municipal Granja de Freitas para onde se mudaram 

temporariamente 32 quilombolas entre adultos e crianças. 

A princípio não tinha lugar para ir, depois sugeriram nos dividir, indo 

alguns para o abrigo São Paulo. Aí eu disse: nós somos comunidade, 

nascemos juntos e só vamos sair daqui se for juntos, vamos permanecer 

juntos. Foi aí que mandaram a assistência social, comuniquei a eles que só 

sairíamos juntos, e se pudéssemos levar nossa cultura, tradição e sagrado. 

E também com a promessa de respeito ao sagrado, pois sem ele não 

somos nada. A prefeitura então nos garantiu que teríamos espaço para a 

cultura e projetos no abrigo.  

(Kidoiale, maio de 2013, Laudo Arquitetônico-antropológico, p.20, 2016) 

De todo modo, em função da distância entre o Abrigo Municipal Granja de Freitas e o 

emprego e a escola de parte dos quilombolas, alguns moradores de Manzo precisaram contar 

com a solidariedade de parentes ou despender gastos com aluguel. Assim, os moradores de 

Manzo iniciaram o ano de 2012 expulsos de seu território, ainda que com a consciência do 

risco em permanecerem no quilombo, mas sem a esperança de efetiva resolução do problema. 

No período em que viveu no abrigo, Makota Kidoiale deu o seguinte depoimento:  

Morar aqui tem sido difícil. No primeiro mês é igual visita, tudo é 

novidade. Mas no segundo mês a história de cada um começa a 

incomodar. (...) Isto aqui é um presídio de portas abertas. Isto aqui é um 

verdadeiro presídio, pois você fica limitado dentro deste espaço, você 

não tem liberdade. Você não pode pensar que isto aqui é sua casa, pois 

não é; não é! Você, por exemplo, não pode pregar um armário, 

pendurar um quadro. Expor sua crença. Não pode de forma alguma, 

expor a crença; pois o abrigo não cuida da segurança da gente. Cuida da 

segurança do patrimônio público da prefeitura que é o abrigo. Briga 

aqui é de 05 em 05 minutos. As brigas aqui são dentro das famílias. 

Acho que ficam todos em um ambiente muito fechado, e aí não 

consegue limitar o respeito dentro do cômodo. Não tem horário, música 
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cada um quer competir em altura (...) Um cômodo para 5 pessoas. (...) 

As pessoas aqui dentro são tratadas como nada. Quem trabalha no 

abrigo morre de medo dos abrigados. Falam que as pessoas chegam 

revoltadas. Mas é claro as pessoas chegam aqui por causa da perda do 

imóvel. A Prefeitura devia oferecer um pouco mais. (...) Ficamos 

inseguros, pois dependemos da nossa fé para viver, precisamos 

alimentar a fé e alimentamos a fé com as atividades religiosas. E aqui 

não podemos fazer e aí começa a complicar, pois começamos a jogar 

qualquer problema para o fato de não estarmos tendo nossa vida 

religiosa, não estarmos podendo, por exemplo, dar comida ao santo 

para abrir o caminho. E durante este período que estamos no abrigo 

nós nunca sentimos tanta falta de uma sessão e de um atabaque, de um 

defumador então. Eu to aguada com cheiro de defumador. (Kidoiale, 

2012 apud Marques, p. 280, 2015) 

A princípio, os moradores de Manzo ficariam afastados de suas casas por no máximo 

dois meses, tempo necessário para finalizar as reformas apontadas pela Defesa Civil. 

Entretanto, este prazo se estendeu por mais cinco meses. Somente em setembro de 2016, sete 

meses após a desapropriação, o território de Manzo foi liberado para o retorno dos 

quilombolas.  

Entretanto, além de não solucionar parte dos problemas apontados pela Defesa Civil, 

como as infiltrações, as rachaduras e os problemas nas vigas (conforme apontou o Laudo 

Arquitetônico-antropológico em 2016),  o processo de desapropriação e reforma produziu 

graves danos à comunidade. As obras criaram outros problemas de infraestrutura, como o 

dano às redes elétrica, hidráulica e sanitária nas áreas coletivas e privadas, e que tiveram que 

ser solucionados pelos próprios moradores. Além disso, a ação de desapropriação 

desestabilizou a organização da comunidade e destruiu diversos elementos do sagrado do 

terreiro de Mameto Muiande.  

O candomblé conta com diversos elementos rituais e sagrados sem os quais é 

impossível seguir as tradições da religião, como as oferendas para os santos, as festividades, a 

iniciação de novos adeptos à religião. Todas essas práticas contam com uma base material 

indispensável. A ação da Defesa Civil na comunidade destruiu diversos desses elementos, 

causando um grande impacto na dinâmica de Manzo, que alega ter sua força diretamente ligada 

à religião ancestral. Foram destruídos a cozinha, a camarinha, os quartos e assentamentos das 
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divindades, árvores sagradas, o intoto e a comunheira, os banheiros utilizados durante 

atividades religiosas e o acesso aos fundos do terreiro, onde se realizam algumas práticas do 

candomblé. 

Elementos 

destruídos pela ação da Defesa Civil em Manzo (Laudo Arquitetônico-antropológico, p. 25, 

2016). 

As mudanças estruturais causadas pela ação da Defesa Civil destruíram elementos 

sagrados essenciais para as atividades religiosas do local, tendo como principal consequência 

amudança do candomblé para um terreno em Santa Luzia. Este terreno havia sido comprado 

por Muiande em 2007, a pedido e por providência de seu Caboclo Ubirajara, primeiramente, 

sem intenção de levar as atividades do candomblé para esse lugar. A compra foi realizada para 

viabilizar a realização das festas do Caboclo Ubirajara que já não podiam acontecer no terreno 

do quilombo em Santa Efigênia, em função do processo de urbanização intensa da região, uma 

vez que essas festas, além de muitas outras atividades da umbanda e do candomblé, precisam 

ser realizadas onde há mata.  

Os elementos destruídos pela intervenção foram: cozinha; camarinha; quartos e 

assentamentos de santo; banheiros do espaço comum, usados nas atividades religiosas e 

projeto social; intoto e comunheira; bandeira de Tempo. Alguns desses elementos foram 

reconstruídos pela comunidade (banheiros, bandeira de tempo), ou são improvisados em 
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momentos de atividades religiosas (como a cozinha). Os elementos permanecem na memória 

da comunidade de Manzo e por isso exigem que sejam destacados neste Dossiê. 

A cozinha se localizava ao fundo do quintal. Nela eram preparados todos alimentos 

utilizados nas atividades religiosas, como as iniciações, as festas de cada Inquice, ou as demais 

obrigações em que é necessária a preparação de comidas para os santos. Esse local é ressaltado 

como indispensável para o candomblé, tanto que uma cozinha é improvisada no local nos 

momentos em que ainda acontecem atividades em Manzo, como a Festa de Pai Benedito ou 

atividades do Kizomba. Além da cozinha, os quilombolas também destacam o fogão a lenha 

que havia no local, atualmente também improvisado em momentos de atividades. Kemboalá 

conta que foi ao redor desse fogão que aprendeu, junto com a comunidade, sobre os 

fundamentos do candomblé, sobre a história de sua mãe e de suas tradições. Kidoiale, ressalta 

que Pai Benedito havia pedido que se mantivesse o fogão a lenha, pois o cheiro da fumaça das 

brasas queimadas é um fundamento que anuncia o início de sua festa. Além disso, o fogão era 

um marco no bairro e na cidade já que sua fumaça podia ser avistada de longe.  

Ainda nesse espaço existe outra importante referência, a bandeira de Tempo – uma 

grande vara de bambu com uma bandeira branca hasteada no topo, superior ao telhado do 

terreiro, que, apesar de ter sido retirada pela ação da Defesa Civil, foi recolocada em seu lugar 

original. Esse é mais um assentamento do terreiro, do Inquice Tempo. Ele está presente em 

todos os terreiros da Nação Angola, por ser Rei dessa nação. Nesse assentamento são 

realizados os banhos dos iniciados. Para os netos de Muiande, Pedro Henrique Balbino Sousa, 

21 anos, e Vitória Luísa Santos Cardoso, 19 anos, e para sua filha carnal Kidoiale, essa bandeira 

carrega com densidade a identidade ao local, pois assim como a fumaça, pode ser avistada de 

longe. 

Os quartos de santo são outro ponto importante para comunidade, e também foram 

retirados pela Defesa Civil. Havia quartos de santo no corredor que liga a escada ao terreiro, na 

parte superior do salão do espaço comum, onde atualmente é o quarto de búzios de Mametu 

Muiande (cômodo onde Muiande faz consultas individuais a seus clientes, geralmente 

utilizando o oráculo dos búzios), e também no quintal. Esses cômodos não possuíam 

mobiliário, “mas pequenas “arquibancadas” com dois ou três lances de degraus, que 

começavam a 30 cm do chão e chegam a aproximadamente 1 metro de altura. Ao centro da 

“arquibancada”, em um degrau mais alto ficava a Inquice da Mametu […] da casa” (MARQUES, 

2015, p. 124), e geralmente eram utilizados para guardar os assentamentos de cada Inquice. 

Estes últimos equivalem a representações características de cada divindade através de 
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ferramentas, vasos, recipientes com os símbolos de cada uma delas – todo o filho iniciado 

possui um.  

Sendo assim, quando a Defesa Civil pediu a saída imediata e a desocupação completa de 

Manzo, um dos pontos que precisaram ser retirados foram os mais de 200 

santos/assentamentos de Inquice (constituídos por uma sofisticada materialidade que inclui 

louças, bacias, otás/pedras, entre outros) que estavam nesses espaços. Muiande relata que essa 

foi uma das principais dificuldades e tristezas de toda a experiência, já que os assentamentos 

de Inquice devem ser tratados com o mesmo respeito com que se trata uma divindade e 

tiveram que ser transportados de repente, sem os devidos preparativos e licenças,  

precariamente em um caminhão de transporte de mudanças comuns, e ainda foram guardados 

também precariamente e em lugares desvinculados. 

No candomblé a iniciação exige um recolhimento de 21 dias dentro do terreiro, esse 

recolhimento ocorre dentro da camarinha (em bantu, Kukanga). Segundo Marques (2015): 

Camarinha neste caso refere-se a um quarto fechado, onde se encontram 

distribuídas as decisas – esteiras – também chamado de quarto de 

recolhimento, no qual o neófito é resguardado e confiado aos cuidados da 

mãe ou pai de santo, de seu pai-pequeno ou pai-criador que os auxiliará e 

ensinarão alguns dos preceitos e fundamentos da religião, este momento 

é denominado período de iniciação, momento de grande importância no 

despertar do santo e para as coisas do santo. (Nota de rodapé, p. 123) 

 

Em Manzo a camarinha também foi destacada como um de seus elementos primordiais. 

Ela se localizava no canto esquerdo da parte inferior do espaço comum, e não existe mais 

porque também foi um dos elementos destruídos pela Defesa Civil. 

Ainda como resultado da ação da defesa Civil, Muiande e Kidoiale destacam a derrubada 

de um bambuzal44e um jatobá45, duas árvores que são sagradas para a religião de matriz 

africana. 

Dentro do espaço comum foram ressaltados elementos que não foram alterados pela 

prefeitura, como o assentamento dos atabaques, que são três tambores utilizados durante os 

                                                           
44 Mata de Bambus, plantas da subfamília Bambusoideae, uma da família das gramíneas (Poaceae ou Gramineae). 
45 É uma árvore da família das fabáceas. A espécie pode alcançar 40 metros de altura e 2 metros de diâmetro. 
(Hymenaea courbaril) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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rituais para tocar as cantigas do santo.  

Ainda dentro do salão existem outros dois componentes essenciais do candomblé, o 

intoto e a comunheira. O intoto não foi modificado pela prefeitura, já a comunheira foi retirada 

de seu local original. Hoje ela fica em uma prateleira no canto direito da parte inferior do 

espaço comum. O intoto fica enterrado no centro do terreiro e é um conjunto de pedras com 

significações específicas a cada divindade relacionada ao terreiro. A comunheira é uma espécie 

de lustre, redondo, e que também deveria ficar no centro, acima do intoto. O intoto é o 

elemento que concentra a energia da casa, sendo complementar à comunheira. Enquanto um 

fica no chão – o intoto, representando o Inquice dono do chão do terreiro –, o outro – a 

comunheira – deve ficar no teto acima das cabeças dos frequentadores, simetricamente 

sobreposta ao primeiro, ambos em posição central na parte inferior do espaço comum usado 

para os rituais. 

 

A Comunheira é o assentamento para o protetor da Casa e é definida no 

jogo de búzios, no caso de Manzo, a Comunheira é um assentamento para 

o inquice – Kabile Mutalambo. Abaixo deste, enterrado, encontra-se o 

Intoto dedicado sempre a uma das Qualidades do Inquisse Kavungo. 

Dentro do Intoto, está assentado como dito, o Otá (pedra) que deve ser 

trocado a cada sete anos para reenergizar a casa. (MARQUES, 2015, p. 

125) 

A destruição do sagrado, como se referem Muiande e Kidoiale, e a consequente mudança 

do candomblé para Santa Luzia alteraram a dinâmica dos moradores, dos vínculos entre a 

Mametu e seus filhos de santo e o fluxo de pessoas que frequentavam o local, como comentou 

Kidoiale. Ela disse que o lugar era muito mais frequentado, contribuindo assim com a criação 

de vínculos da comunidade com o entorno. Outro ponto levantado foi a mudança na dinâmica 

da convivência da comunidade com Mametu Muiande, que para cuidar do candomblé teve que 

se mudar definitivamente para Santa Luzia. Tradições familiares foram quebradas – como 

contam Kidoiale e Mauro Enio Ferreira (díjina Mukumbi, 36 anos), também filho carnal de 

Muiande – todos os dias toda a comunidade ia tomar café da manhã na casa da matriarca, o que 

não acontece mais.  

Kidoiale também ressalta que foi o aspecto religioso o mais afetado pela ação da defesa 

civil. Após a ida para o abrigo, alguns quilombolas que, mesmo não seguindo o candomblé, 
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mantinham estreita relação com suas atividades, se distanciaram e acabaram buscando refúgio 

na religião cristã protestante cuja relação com a religião de matriz africana tem sido de grave 

hostilidade.  

O distanciamento da religião de matriz africana vem contribuindo, segundo Kidoiale, 

para o enfraquecimento dos laços comunitários dentro de Manzo. Porém, mesmo após passar 

por todo esse processo, ela ainda aponta a existência de situações que, mesmo timidamente, 

aglutinam toda a comunidade, como a Festa de Pai Benedito e as atividades do Projeto 

Kizomba.  

[…] quando chegamos lá no abrigo, teve esse problema que lá nós não 

podíamos praticar nossa religião. Mas [no abrigo] tinham [pessoas da] 

religião protestante e eles pregavam muito lá. Então acreditamos que até 

mesmo como um refúgio pra conseguir suportar o que eles estavam 

suportando, por eles não fazerem parte tão direto do terreiro, eles 

migraram para outra religião. Mas assim, eles frequentam as atividades 

culturais que tem aqui no terreiro, só não frequentam mais as festas [do 

candomblé], […] mas a festa do Pai Benedito, por exemplo, eles 

frequentam. Fica na beiradinha ali olhando, mas todo mundo vem. E 

assim, acabou com o café, acabou a reunião de família, hoje em dia é 

quase que impossível reunir toda família. (Kidoiale, jul. 2017) 

A companheira de Kemboalá, Dona Deca, que acompanha o terreiro de Mametu 

Muiande há quase 40 anos, estava presente na entrevista de seu marido e, assim como ele, 

relatou que a principal dificuldade que as famílias de Manzo já enfrentaram foi a 

desapropriação realizada pela Defesa Civil em 2012. Para ela foi um momento muito forte, pois 

a comunidade que ela viu crescer estava sendo desapropriada de uma terra que é sua por 

direito, e mandada para condições precárias em um abrigo. Ela diz que a superação dessas 

dificuldades se deu através da ajuda do Preto Velho Pai Benedito. Por morar perto de onde era 

o abrigo para o qual foram levados os quilombolas, dona Deca participou de perto do processo, 

sendo que vários dos móveis que os moradores de Manzo foram forçados a tirar de suas casas 

foram alocados na residência de dona Deca.  

Ainda sobre esse caso, a matriarca Mametu Muiande também diz que foi um dos 

momentos mais difíceis enfrentados pela comunidade. Ver a comunidade, que construiu junto 

com sua família, ser retirada a força de uma terra que é sua por direito foi uma grande injustiça 



Num. 9543045185 - Pág. 132Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

132 

 

na história do quilombo. No trecho de sua entrevista reproduzido abaixo, ela mostra que essas 

dificuldades são reflexos do racismo e da intolerância religiosa que a população quilombola e 

negra enfrenta. 

 

Quebraram meu barraco, quebraram a cozinha, quebraram o sagrado, 

quebraram o quarto do santo, quebraram a camarinha, o banheiro, meu 

cantinho, por quê? Só o sagrado que estava caindo? Se era a casa do seu 

tio [se refere a Pedro] que estava caindo, porque [quebraram] só onde o 

sagrado tava? […] É o quê? Discriminação, preconceito racial só pode… 

religioso. […] Porque a gente é preto, é pobre, e é negro, não tem estudo, 

não tem dinheiro. Fazem isso porque é bicho, é um animal, um trem 

qualquer que se joga pra fora, pra fora do que é seu, do seu próprio 

patrimônio, da sua própria casa. Aquilo ali não foi construído assim, 

chega ali e foi lá no depósito e comprou não. Eu carreguei pedra na 

cabeça, eu carreguei areia, eu carreguei água, pra chegarem e tirar. […] 

Tiraram meu sagrado, porquê? Eles tiraram a comunheira da casa, 

tiraram o quarto de Iansã, de Obaluaê, de Oxalá, e porquê? (Muiande, jul. 

2017) 

Assim como Muiande expõe na fala acima, os casos de racismo e intolerância religiosa 

estão presentes no cotidiano dos moradores do quilombo Manzo, que em sua maioria são 

pessoas negras. Essa foi uma das principais dificuldades apontadas por todos os outros 

entrevistados. O racismo e a intolerância religiosa, realizados não só por ações de Estado, mas 

também por vizinhos e outras pessoas que têm contato com os moradores, foi uma das 

principais dificuldades apontadas. 

 […] o que torna [Manzo] um quilombo é a construção dele por pessoas 

negras, a diáspora da África pro Brasil, a escravidão, por essa essência 

toda. Então o que torna aqui um lugar difícil ainda é a gente ainda ser 

muito mais afligido por racismo, por intolerância religiosa, existe ainda 

muito preconceito, até dos vizinhos. (Pedro, 21 anos, jun. 2017) 

[…] o que é ruim morar dentro de quilombo? Nada! Mas o olhar de quem 

vê de fora […] é de preconceito e a intolerância religiosa. […] como eu 

posso dizer, sabe quando você está morrendo de fome e toma uma água 
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e ela desce no estômago igual um soco? Eu acho que o preconceito é isso, 

sabe? Você acha que ele vem de boa mas machuca, ou dói na pessoa. 

(Vitória, 19 anos, jun. 2017) 

Para Muiande, a desocupação foi um dos momentos mais difíceis enfrentados pela 

comunidade. Ela explica que ver a comunidade que construiu junto com sua família ser retirada 

a força de uma terra que é sua por direito foi uma grande injustiça na história do quilombo. No 

trecho de sua entrevista, reproduzido abaixo, ela mostra que essas dificuldades são reflexos do 

racismo e da intolerância religiosa que a população quilombola e negra enfrenta: 

Ver todo mundo, criança pequena correndo, perdendo escola, subindo 

como se fosse um bicho. Chegou lá tirando todo mundo. (...) Como se a 

gente não fosse nada, um desrespeito, uma falta de respeito com todo 

mundo. (...) Gente, a coisa mais traumatizante da minha vida foi aquilo ali. 

Todo mundo como se fosse refugiado, fugindo. Eu queria que a prefeitura 

me explicasse por qual motivo fez isso. Eu nunca vi isso na minha vida, 

chegar dentro de uma casa, colocar todo mundo pra fora, quebrar tudo e 

sair todo mundo e levar pra um abrigo, por quê? Eu ainda quero uma 

explicação, por que fizeram isso? O que é que nós fizemos, não matamos, 

não tinha droga, o que é? Eles não explicam o porquê. (...) E voltamos [do 

abrigo] porque enfrentamos, se não enfrentasse não tinha voltado. E a 

gente tem por direito aquilo ali. Por direito adquirido, lavrado assinado 

ali, ó. Foi falar que chegou a titulação de quilombola aí eles fizeram isso 

com a gente. Com tanta terra espalhada por esse mundo afora, por essa 

Minas Gerais, porque é que tinha que ser a minha? É preconceito religioso, 

racial, é isso. Tanta terra à toa, vaga, mesmo lá em Santa Efigênia, isso 

tudo porque a gente é preto, pobre, quilombola? Quilombo tem direito de 

dar aos descendentes deles um pedacinho de terra deles. (Muiande, julho 

de 2017) 

  Ao submeter os quilombolas a se distanciarem por sete meses de Manzo, as relações 

cotidianas entre quilombolas foram interrompidas e as atividades do candomblé levadas para 

outro lugar, o que gerou consequências irreversíveis na comunidade quilombola e religiosa. 

Além disso, o projeto Kizomba também precisou ser paralisado,  afastando diversos jovens das 

oficinas culturais. E, mesmo após a entrega do território aos quilombolas, os prejuízos sobre o 

cotidiano e as práticas religiosas não puderam ser revertidos. Além dos impactos causados na 
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dinâmica diária da comunidade, que ficou sete meses longe do local em que muitos nasceram, 

cresceram e constituíram família, a destruição de muitos dos elementos sagrados do terreiro 

inviabilizou a retomada das práticas religiosas em Manzo. O candomblé foi transferido para um 

terreno em Santa Luzia, a 23km de Belo Horizonte, comprado por Muiande em 2008 devido ao 

avanço da urbanização em torno de Manzo e a necessidade de realizar alguns rituais — em 

especial as festas do caboclo Ubirajara —  em local onde há mata. Destaca-se que, inicialmente, 

a compra do terreno em Santa Luzia não tinha como objetivo mudar o candomblé de lugar, 

apenas algumas de suas práticas rituais.  

A transferência do candomblé para Santa Luzia — em função da destruição dos 

elementos sagrados pela Defesa Civil — impactou diretamente a manutenção de vínculos da 

comunidade e, em especial, a convivência com a matriarca Mameto Muiande, pois, para cuidar 

do candomblé, mudou-se definitivamente para Santa Luzia.   

A transferência do candomblé também vem contribuindo para o enfraquecimento dos 

laços comunitários dentro de Manzo. Após a ida para o abrigo, os quilombolas que, apesar de 

não seguirem o candomblé mantinham estreita relação com suas atividades, se distanciaram e 

buscaram refúgio na religião protestante:  

(...) quando chegamos lá no abrigo, teve esse problema que lá a gente não 

podia praticar nossa religião, mas tinha essa religião que era a protestante 

e que eles pregavam muito lá. Então a gente acredita que até mesmo como 

um refúgio pra poder conseguir suportar o que eles estavam suportando, 

por eles não fazerem parte tão direto do terreiro, eles migraram pra outra 

religião,  mas assim, eles frequentam as atividades culturais que têm aqui 

no terreiro, só não frequentam mais as festas (...).(Kidoiale, julho de 2017) 

 Como citado acima, o projeto social do quilombo, o Kizomba, também foi 

afetado por essa intervenção. À época, a iniciativa atendia cerca de 

setenta jovens e crianças, tanto do quilombo quanto do entorno. O 

projeto, que foi construído visando a  levar alternativas para os jovens 

que vinham crescendo em um contexto violento, contava com oficinas de 

capoeira, artes, dança, percussão. Por conta da intervenção, teve de ser 

paralisado e, somente em 2016, pôde ser retomado. 

Acabou com o projeto  [Kizomba], por quê? Hoje a maioria dos meninos 

do projeto estão no crime, está tirando foto mostrando metralhadora, 
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cigarro de maconha na mão, o que que é isso? É isso que eles queriam? A 

gente ainda conseguiu salvar o sangue, a família, o pouco de vocês que é 

da família, que é de sangue. Mas e o projeto com 72 crianças, o que que 

aconteceu com esses meninos? Veja aí, os meninos estão postando foto 

com maconha, metralhadora, é isso que está acontecendo. É isso que o 

governo tem que olhar, é isso que a humanidade tem que olhar, tirou por 

quê? (...) Os outros na droga lá na Serra, um preso, e aí? A capoeira, o 

samba de roda, a gente inventando trem pros menino aprender, pra 

ocupar a cabeça deles.  (Mameto Muiande, julho de 2017). 

Ao longo dos anos seguintes a esse acontecimento, algumas movimentações vêm sendo 

feitas em torno da resolução dos problemas causados pela ação da Defesa Civil, dentre elas 

reuniões da comunidade com parceiros, reuniões com representantes do poder público, 

documentos, atas, vídeos. Em maio de 2013, uma reunião foi realizada no terreiro para a 

gravação de um vídeo que resultou em um DVD. Abaixo segue um trecho do depoimento de 

Kidoiale. Outros depoimentos contidos nesse vídeo estão transcritos no anexo I deste dossiê. 

Fomos até eles [Estado] em busca de apoio e acabamos tendo que sair da 

nossa comunidade, ficar um ano no abrigo, perder o nosso sagrado que é 

o nosso Terreiro. Nossa identidade e o motivo de estarmos reunidos. Hoje 

não temos mais o Terreiro e a prefeitura não nos dá nenhuma resposta 

sobre isto e nem mesmo uma justificativa ou explicação, de porque 

tivemos que ficar no abrigo. Antes tínhamos a Mãe aqui por causa do 

Terreiro, e hoje por causa [da falta] do Terreiro tivemos que abrir mão da 

Mãe, porque ela teve que ir para Santa Luzia, para não deixar o nosso 

sagrado abandonado, por causa disto ela teve que ir para lá, para cuidar 

do santo (Kidoiale, 2013 in Laudo Arquitetônico-antropológico, p. 29, 

2016). 

Racismo e Atentados Contra a Religião de Matriz Africana e Afrobrasileira 

A comunidade Manzo é majoritariamente composta de descendentes de africanos 

escravizados no Brasil. Sendo assim, em um país estruturalmente racista como o Brasil, essa 

população sofre diversos ataques desse cunho, sendo isso o principal ponto ressaltado por 

todos os interlocutores dessa pesquisa como dificuldade enfrentada pelos quilombolas. Para os 

descendentes de escravizados adeptos às religiões de matriz africana, como o caso do 
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quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, o racismo vem atrelado a atentados de intolerância 

religiosa, situação que foi enfatizada por Kidoiale ao explicar que os ataques à religião vão 

muito além do que o termo mais difundido, “intolerância religiosa”, abarca.  

Kidoiale explica que um dos problemas constantemente enfrentados pelas pessoas da 

comunidade é a truculência policial, diretamente atrelada ao racismo. Ela relata uma situação 

marcante que ocorreu nos anos 1990, com sua irmã Joana D’Arc da Silva, 51 anos, díjina Sessy 

Luanvy, que foi injustamente detida por policiais. Ela foi abordada em sua casa com extrema 

violência e foi levada para uma delegacia sem mandato e sem que os policiais explicassem o 

porquê. Kidoiale explica que, com receio de ir até a delegacia e sofrer ela também algum tipo de 

truculência, precisou esperar mais de um dia até que conseguisse tirar a irmã de lá, um filho de 

santo do terreiro a ajudou e Sessy Luanvy foi liberada. À época, Sessy Luanvy trabalhava em 

um salão de beleza na avenida Mem de Sá, e, segundo os policiais, esse estabelecimento estava 

emitindo cheques sem fundo, porém não havia nenhum indício de que a quilombola estivesse 

envolvida. 

Como supracitado, devido às ações da Defesa Civil realizadas em Manzo em 2012, 

Muiande realiza as atividades religiosas do candomblé em seu terreiro na cidade de Santa 

Luzia, cidade da região metropolitana, a 23km de Belo Horizonte. O terreiro é localizado em 

bairro praticamente rural, onde há muita área de mata e a maior parte da vizinhança é 

composta por sítios. Mesmo num local distante do meio urbano, o terreiro vem sofrendo 

violações de seus direitos de liberdade religiosa. Uma nota da comunidade publicada no site 

Racismo Ambiental46denuncia um ato de intolerância religiosa e racismo praticado por um 

vizinho policial militar e evangélico, no dia 25 de março de 2016, ressaltando que essa não 

havia sido a primeira vez. Durante a realização de preparativos e rituais para uma festa que 

seria realizada no terreiro no mesmo dia, esse cidadão atacou um dos membros da 

comunidade, chegando inclusive a dar voz de prisão, após agredi-lo com xingamentos racistas e 

de baixo calão. Não contente se dirigiu à matriarca e líder religiosa da comunidade em termos 

pejorativos, como “macaca”, e ameaçou colocar “fogo no Terreiro” caso a festa ocorresse. O fato 

voltou a ocorrer no dia 9 de agosto de 2017, quando um kambono que estava chegando à casa 

de Mameto Muiande foi abordado por esse mesmo vizinho. Ele voltou a agredir verbalmente 

membros da comunidade e a própria matriarca com expressões racistas, ameaçou  disparar 

tiros para dentro do barracão do candomblé e, novamente, colocar fogo no local.  

                                                           
46 Disponível em <http://racismoambiental.net.br/2016/03/29/nota-de-repudio-as-agressoes-sofridas-pelo-
terreiro-manzo-ngunzo-kaiango/>. Acesso em 6/10/2017. 
    

http://racismoambiental.net.br/2016/03/29/nota-de-repudio-as-agressoes-sofridas-pelo-terreiro-manzo-ngunzo-kaiango/
http://racismoambiental.net.br/2016/03/29/nota-de-repudio-as-agressoes-sofridas-pelo-terreiro-manzo-ngunzo-kaiango/
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Além disso, o povo de religiões de matriz africana da cidade de Santa Luzia vem 

enfrentando outros sérios problemas de intolerância religiosa. Como reação, a comunidade de 

axé da cidade e região, incluindo a comunidade de Manzo Ngunzo Kaiango, organizou-se na 

luta contra a intolerância religiosa. Em protesto a uma decisão do tribunal de justiça de Santa 

Luzia, contrária aos direitos de expressão religiosa, os terreiros do município organizaram  

uma manifestação em frente ao Ministério Público, em Belo Horizonte, no dia 18 de julho de 

2017: a Caminhada Contra a Intolerância Religiosa, na cidade de Santa Luzia, que reuniu 

diversos terreiros da região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 20 de agosto de 2017.  

A decisão judicial contrária às religiões afro-brasileiras teve origem em uma denúncia, 

em julho de 2017, que acusava um terreiro de candomblé do município de perturbar a 

vizinhança com o som dos atabaques durante seus rituais. A justiça da cidade determinou que a 

casa só poderia executar suas atividades rituais às quartas-feiras e em um único sábado do 

mês, além de proibir o uso dos três atabaques, como é fundamental nessa religião, sendo a 

comunidade obrigada a utilizar apenas um. A decisão proibia também a prática de cultos 

silenciosos fora das datas estipuladas, e o não cumprimento de tais normas acarretaria multa 

diária de R$ 100. Sendo os atos de intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana 

também atos de racismo, as manifestações reuniram a comunidade de axé e o movimento 

negro.  

 

Maurinho (Mucumbi): Eu senti um pouco caso conosco. De repente somos comunicados 

que devemos sair às pressas, pois a casa estava caindo. Tive que desmembrar a família. 

Pois nem todos foram para o abrigo. O abrigo em si, um local infestado de rato. Nós 

dividíamos nossas casas com um monte de rato. Tinha que fazer comida na conta, pois 

não podia sobrar, senão os ratos comiam tudo. Dormíamos com rato passando em cima 

da gente. Quando falávamos com eles, diziam que é assim mesmo. O nosso trabalho 

social foi desmantelado. (...) Aí vem e fazem uma obra aqui sem sentido. Não entendo 

muito de obra, mas não me parece que as obras feitas foram no que precisava (...) Queria 

uma explicação. Pois são várias famílias, histórias separadas e destruídas. Agora 

reestruturar está difícil. A reforma foi pífia, nós mesmos que tivemos que 

complementar. Eles entregaram sem água, sem luz, sem porta, sem janela, sem 

banheiro. Entendeu. Telhados mal feitos, pois quando chove molha tudo lá dentro. Eu 

não estou nada satisfeito com isto aqui, nós não pedimos para sair e ir para o abrigo. 



Num. 9543045185 - Pág. 138Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

138 

 

Ficamos lá quase um ano, choveu, ventou, fez sol e nada aconteceu (...). (Depoimento 

transcrito em Marques, p. 254-258, 2015) 

 

 

Emerson: (...) cheguei do serviço e de repente estava todo mundo saindo e eu sem saber 

o que estava acontecendo, totalmente perdido. E aí fomos parar no abrigo com pessoas 

que nunca vimos, criações diferentes, maldades diferentes, eu comecei me assustar; 

disseram que iriam fazer uma reforma aqui e depois de um tempo começaram a mexer, 

mas só em coisas desnecessárias. Não trabalharam onde a Defesa Civil havia indicado 

perigos. Com isto teve uma turbulência na minha vida: na questão de emprego, 

desmembramento da minha família, perda de móveis, de material, perda sentimental. 

Pois tive que mandar meu filho para a casa da minha Mãe, separar da minha ex-mulher, 

sair do meu antigo emprego para resolver coisas aqui, tive prejuízos de porta, fios, 

telhados. Na época que saímos, tínhamos que vir aqui para as pessoas não entrarem, não 

transformarem em local de uso de drogas. Então quero ter respostas do porquê 

aconteceu isto. (...) como todos estou tentando reestruturar e reconstruir a vida e o 

sagrado (...).(Depoimento transcrito em Marques, p. 254-258, 2015) 

 

 

Regina: Prometeram muita coisa, e no fim não fizeram nada. Na minha casa, por 

exemplo, após a reforma tem goteiras. Quando chove, molha tudo lá dentro parece que 

você está no tempo. Não mexeram em nada que importa. A escada aqui, a entrada, tudo 

que eles prometeram reformar e não fizeram nada. Ficamos aquele tempo todo no 

abrigo, aquele sofrimento, e qual foi à reforma? Mudaram alguns telhados e nada mais. 

Mas as trincas continuam, os problemas estruturais continuam os mesmos. Aliás, até 

pioraram algumas estruturas, como a fiação. (Depoimento transcrito em Marques, p. 

254-258, 2015) 

 

 

Rosimeire: sou moradora da Comunidade. E até agora o que recebi aqui do poder 

público foi cesta básica e dois colchões. Na minha casa trocaram o telhado, mas nos 
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deixaram sem água, luz, banheiro. Na verdade, eu que estou providenciando estas 

melhorias pouco a pouco com meus ganhos. Não fui para o abrigo, pois meus patrões 

não aceitariam a distância, então tive que morar de aluguel aqui perto. (Depoimento 

transcrito em Marques, p. 254-258, 2015) 

 

Margarida: Sou nora da Dona Efigênia. Na minha casa as ferragens expostas que corriam 

risco, segundo a Defesa Civil, continuam lá. De reforma mesmo, só levantaram uma 

parede. E ficou por isto mesmo, até hoje não entendemos nada. A própria saída foi sem 

negociação. A ferragem continua igual, fizeram só o tal muro de arrimo, no resto a casa 

está igual. Nós que tivemos para voltar que reformar o banheiro. (Depoimento 

transcrito em Marques, p. 254-258, 2015) 
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Parte 4 - REFERÊNCIAS CULTURAIS NOS TRÊS QUILOMBOS EM BELO HORIZONTE 

Nessa seção, apresentaremos as principais referências culturais das três comunidades 

quilombolas em tela. Essas referências culturais, algumas já divulgadas, foram melhor 

conhecidas durante a pesquisa para o Dossiê de Registro dos Quilombos em Belo Horizonte 

como Patrimônio Cultural Municipal, buscando compreender seu vínculo mais íntimo com a 

identidade e a territorialidade das pessoas para quem essas manifestações são uma referência.  

De saída, os prórpios quilombos, em sua manifestação enquanto ‘comunidade’ e enquanto 

‘território’, são referências culturais mais abrangentes identificadas. Contudo, consideramos 

ser importantes demonstar como dentro de cada comunidade e território decompõem-se (sem 

disjunção) um rico repertório de formas de expressão, saberes, memórias, lugares, cada qual 

com suas singularidades destacáveis. Descrever alguns dos principais componentes desse rico 

repertório sociocultural quilombola favorece à evidenciação da complexidade das sociedades e 

culturas acerca de que estamos tratando. 

Nesse aspecto, consideramos ‘referências culturais’ conforme o estabelecido pelo 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), instituído pelo Decreto nº 3551, de 4 de 

agosto de 2000, e consideramos as categorias “ofícios”, “modos de fazer”, “saberes”, 

“celebrações”, “formas de expressão”, “lugares”, tais quais definidas nas políticas de patrimônio 

orientadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Contudo, nosso 

objetivo aqui não é o foco em classificação das referências culturais identificadas, mas sua 

apresentação caracterizada e contextualizada em relação ao objeto ‘Quilombos em Belo 

Horizonte’. 

A partir da apresentação dessas referências culturais, poderão ser melhor percebidas as 

singularidades que diferenciam cada quilombo, com trajetórias e ênfases socioculturais 

específicas, ao mesmo tempo que ficam delineadas também as semelhanças que fundamentam 

a experiência de cada uma dessas comunidades como quilombola, marcadamente baseadas na 

territorialidade, no parentesco e ancestralidade, e nas em formas de expressão e organização 

política. 

 

O quilombo Mangueiras e seus lugares 

A época da pesquisa para o Relatório Antropológico (ano de 2008), os habitantes mais antigos 

de Mangueiras relataram muitas memórias sobre aspectos da região em tempos passados. 
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Contaram, por exemplo, do ‘Misto’, trem que partia de Santa Luzia, com várias pessoas 

carregando balaios cheios de frutas e verduras para vender nas feiras; da jardineira, uma 

espécie de ônibus, que também ia para a cidade, etambém transportava feirantes com seus 

produtos. José Emilio, falecido em 2009, comentou sobre o trajeto da antiga estrada que ligava 

Belo Horizonte a Santa Luzia, da qual ainda restavam alguns trechos não asfaltados, bem mais 

sinuosos que a MG-20, construída na década de 1920.  

 

Há ainda muitas lembranças sobre os tropeiros que passavam por aquela região: Lalado, filho 

de José Maria, assim como Silton (morador de 48 anos que vive no território desde os 13 anos), 

afirmam que na parte alta da comunidade, num local chamado “estrada velha”, próximo à 

Pedreira do Urubu, havia um caminho de tropeiros movimentado, que hoje encontra-se quase 

totalmente tomado pela mata.  Essa estrada velha foi bastante usada também para transportar 

muitos dos mortos do Sanatório Hugo Werneck, criado em 1929 na área vizinha de 

Mangueiras.Também há muitas referências sobre a antiga ecologia: os irmãos Lalado, 

Alexandre e Pipica, contam que na beira do Ribeirão do Onça havia várias capivaras, e que no 

próprio ribeirão havia muitos peixes e cágados, além de raposas, jaguatiricas, tatus, tiús, nas 

matas de entorno.,. Alguns destes animais ainda são encontrados no território, em especial na 

parte na parte leste, mais preservada e distante das casas. 

 

Atualmente, ao atravessar os portões que separam a comunidade quilombola dos bairros 

vizinhos o que mais chama atenção é a exuberância da mata densa, intacta, que ocupa toda a 

porção leste do quilombo e dos quintais que cercam as casas da comunidade. O terreno 

íngreme, o solo pedregoso, as enormes palmeiras, as mangueiras ancestrais, as águas do 

Córrego Lajinha que correm para as águas do Ribeirão do Onça, são outros dos principais 

marcos físicos da parte baixa do território.  

A rede hídrica liga o Ribeirão do Isidoro ao Ribeirão do Onça, que irá abastecer a Bacia do Rio 

das Velhas, principal fonte de abastecimento de água de Belo Horizonte. Dentro do território de 

Mangueiras existem sete nascentes e um curso d´agua, o Córrego Lajinha. Destas sete 

nascentes, apenas duas encontram-se com água atualmente. Apenas filhos da casa de axé,  

terreiro “Ilê Asé Odé Safé Edún Ará” utilizam a água de uma dessas nascentes que ainda está 

jorrando água. Os filhos de santo levam uma mangueira até o pequeno poço que é formado 

bem abaixo da mina e a armazenam em baldes e tanques para lavar roupas, vasilhas e também 
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para limpeza do templo. Os demais moradores de Mangueiras utilizam água encanada, 

acessível à comunidade a partir do ano de 2008.  

Ainda na parte baixa, próximo ao leito do córrego, temos o barracão do “Ilê Asè Safé Edún  Ará”, 

fundado em 2009 por três moradoras da comunidade: a mais antiga moradora, Dona Wanda, e 

suas filhas Ione e Ivone, sob os cuidados do babalorixá Pai Luiz. A existência do culto aos orixás 

e outras entidades de matriz afrinaca em Mangueiras remete ao “Terreiro de Dona Isabel” que 

esteve em atividade, no quilombo, entre 1970 e 1980. O reencontro de quilombolas de 

Mangueiras com o sagrado de matriz africana através do “Ilê Asè Safé Edún  Ará” é percebido 

como a atualização de  um compromisso com os ancestrais da comunidade, os orixás e outras 

forças imateriais do território. Assim descreveu  o jovem Marco Túlio ( 24 anos), neto de 

Wanda e ogã do terreiro. Além do culto religioso, atualmente as reuniões da associação 

quilombola acontecem na sede do Ilê. 

 

Ainda na parte baixa, ao lado do ilê, temos a sede da escola que abrigou o curso de Educação de 

Jovens e Adultos que aconteceu no quilombo entre . A escola foi inaugurada em maio de 2008,  

construída numa parte da casa de Seu Valter, presidente da Associação Quilombola de 

Mangueiras nesta época.  

Começando a subir a ladeira que dá acesso a parte alta da comunidade, asfaltada em 2015, o 

som das canções neo-pentecostais, nos sugere que estamos entrando em contato com outro 

universo de devoção. Próximo à casa dos irmãos Alexandre e Lalado,  acontecem cultos 

evangélicos. Além deles, Elizabeth e Silton são importantes referências da religião evangélica 

dentro do quilombo, fé professada por cerca de 70% dos moradores, de acordo com o 

presidente da associação, Maurício Moreira.   

A religiosidade e a fé têm contornos diversos dentro do território. A religião de matriz africana, 

presente na comunidade desde “o tempo dos antigos”, convive no território com a religião neo-

pentecostal,. As duas formas de rezar se entrecruzam em um lugar central no território 

quilombola: a Pedra do Urubu, que pelos evangélicos é chamada de “Monte”, e pelos 

candomblecistas, de “Pedra de Xangô”. Essa pedreira  é importante referência cultural, lugar de 

contato com o sagrado e de ativação da memória sobre os moradores ancestrais, independente 

da fé professada. Ivone, de 51 anos, liderança quilombola filha de Dona Wanda , lembra que a 

caminhada até a pedreira “mexe muito” com ela, seus filhos e sobrinhos. “Aqui é onde sentimos 

a força de nossos ancestrais”. Entre os caminhos de Mangueiras, tanto na mata intocada quanto 
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nos quintais e jardins, várias plantas e árvores são nomeadas, uma a uma por Rosângela, a 

Pipica, de 51 anos, e também por Ivone. Elas lembram o nome e aplicação de todas as folhas e 

flores que encontramos e que passariam despercebidos aos olhos de um leigo. “Eu ando isso 

aqui tudo desde pequenininha, já catei lenha demais nessa mata”, lembra Pipica. E o irmão, 

Lalado, completa: “Aqui nessa mata é tudo medicina”. Pipica domina os saberes das ervas, sabe 

fazer xarope, infusão, xampu: “O capim meloso pode tomar sim, serve pra esfriar o corpo. Já o 

capim doce serve pra encher, colchão, travesseiro”, diz a quilombola. Ela lembra que no tempo 

dos antigos tudo era tirado da mata, com cuidado e respeito. “A gente vê os animais, mas não 

mexe com eles. Aí a gente vê, e cuida”, lembra Alexandre. Ele diz, detalhadamente, o nome dos 

animais que vivem junto com eles no território do Quilombo: “Tem tucano, tatu, teiú, vários 

tipos de pássaro, até jaguatirica... tem uma onça aqui. A gente viu a sombra preta, dela 

descendo no meio do mato. Mas não quer que mexe com ela não. A gente quer que respeita”.  

 

A proteção da mata que abriga onças, tucanos, pacas e teiús, referência central para o modo de 

ser quilombola em Mangueiras que vive uma relação harmônica com a biodiversidade local, 

encontra-se ameaçada pelo crescimento desenfreado da cidade. Chegando na parte alta da 

comunidade, encontramos duas nascentes, hoje poluídas, o que faz com que as águas do 

Córrego Lajinha não possam mais ser usadas. Maurício ressalta: “Hoje, fico até com vergonha 

de levar vocês lá, por causa do cheiro. Infelizmente”. A atual vice presidente da Associação, 

Ivone, se emociona ao se deparar com a grave situação de degradação na região mais extrema 

da comunidade. “Ver esses locais assim, que são os lugares da minha infância, da infância dos 

meus filhos. É muito triste”.  

No tempo dos antigos, a água do córrego formado por duas nascentes existentes dentro da 

comunidade, era levada até as casas em canos feitos com os grossos bambus, que ainda ocupam 

a mata mais densa existente na comunidade. A água fresca era guardada em casa em cacimbas 

de barro. O rio formava dois poços dentro da comunidade, um ao lado de onde hoje fica o 

barracão do candomblé e outro bem na parte baixa da comunidade, próximo à área hoje 

ocupada pela estrada, duplicada. “Tinha peixe, bagre, a gente nadava. Era bom demais aquele 

poço ali embaixo”, lembra Alexandre. E o Túlio enfatiza: “A água é a nossa maior riqueza”.  
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Identidade Quilombola e Luta Política 

A mata, desde o passado, é um marcador da existência de um modo de vida diferenciado: como 

relatado no Relatório Antropológico, antes do território quilombola ser reconhecido pelo nome 

de Mangueiras, os moradores do entorno chamavam, de forma pejorativa, as mulheres e 

homens que ali viviam como o grupo de negros que moravam no meio do mato. Durante o 

processo de reconhecimento, algumas lideranças da comunidade juntamente com o Sr. Thomaz 

de Aquino, morador externo e importante mobilizador da causa quilombola, escolheram o 

nome da comunidade, em alusão aos diversos e robustos pés de manga existentes na parte 

baixa do quilombo. Infelizmente, a maior parte dessas mangueiras foram cortadas durante as 

obras de duplicação da MG-20.  

Após a fundação da Associação da Comunidade Quilombola de Mangueiras, em 2005, a 

comunidade encaminhou ao Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) uma carta pedindo 

a demarcação e titulação do seu território, recebendo o certificado no mesmo ano. Neste 

contexto, foi bastante importante à atuação de uma liderança comunitária da região, de nome 

Thomaz Francisco de Oliveira. Seu primeiro contato com o território de Mangueiras foi no final 

da década de 1960, quando buscava informações sobre os direitos da comunidade sob o 

território que desde essa época Thomaz suspeitava abrigar um grupo etnicamente 

diferenciado.  
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Em 2008, foi realizado por uma equipe de pesquisadores do Núcleo de Estudos de Populações 

Tradicionais e Quilombola da UFMG (NUQ-UFMG) o “Relatório Antropológico de caracterização 

história, econômica e sócio cultural do Quilombo de Mangueiras”. Além de uma importante 

peça no processo de titulação do território, a pesquisa de elaboração do laudo trouxe à tona 

nomes, histórias, saberes e fazeres que estavam fragmentados em diversos espaços como 

álbuns de fotografias, certidões, registros e outros documentos, além da memória dos mais 

velhos. Hoje, o “livro”, como é chamado na comunidade, constitui não só um instrumento de 

luta territorial, mas um documento representativo da situação vivida no quilombo numa 

determinada época e que possibilita a visibilidade das historias dos saberes e fazeres dos 

negros e negras, tão silenciados pela história oficial do país.   

A retomada da memória possibilitada pela pesquisa do “laudo”, impulsionou ações existentes 

na comunidade desde 2000 com intuito de valorizar a identidade e a herança africana entre os 

moradores. A realização de uma Missa Afro, a formação de grupo de teatro, a realização de 

oficinas de penteados afro e batuques, apoiada por parceiros como o Seu Thomaz, o CEDEFES e 

a Seppir, fortalecem um elo de pertencimento entre a comunidade e a positivação de sua 

memória. Ser negro não remete mais a uma história de dor e sofrimento, mas, como lembra 

Ione, filha de Wanda de 48 anos, deve remeter a histórias de alegria e liberdade. “Tem gente 

que vem aqui conhecer e acha que vai encontrar um ‘tronco’. Como assim vai ter um tronco 

dentro do quilombo? Quilombo é onde o negro veio pra ser livre e isso que a gente vive aqui”.   

Quem assumiu a primeira presidência da Associação quilombola foi Valter Vitor da Silva, 

falecido no ano de 2010. Seu Valter, como era conhecido, nasceu no bairro Aparecida em 1950. 

Perdeu os pais muito cedo e com cerca de 11 anos de idade, foi morar na casa de sua comadre 

Lourdes, filha de Cassiano José Maria e neta da matriarca Maria Bárbara de Azevedo. Se casou 

com Neusa, filha de Lourdes, e teve seis filhos, a maioria residindo atualmente no Tupi. 

Liderança expressiva do movimento quilombola mineiro, Valter lutou não só pela 

regularização territorial do quilombo de Mangueiras, como pelo fortalecimento da Federação 

das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais (N'Golo), da qual foi diretor, 

realizando um trabalho contínuo de esclarecimento de inúmeras comunidades pelo interior do 

Estado. Infelizmente, Seu Valter e José Emílio (falecido em 2009), guardião da memória da 

Mangueiras do passado, faleceram a espera da efetiva titulação das suas terras.   

A portaria que declarou os 18,86 metros quadrados pleiteados como terras do Quilombo de 

Mangueiras foi publicada pelo INCRA no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 2016. Esse 

foi o último acontecimento do processo de regularização fundiária da área no qual vivem 35 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/01/2016&jornal=1&pagina=53&totalArquivos=64
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famílias. A comunidade aguarda o início dos procedimentos de desapropriação das áreas 

necessárias, para posterior titulação em nome da comunidade. 

Atualmente, de acordo com o atual presidente da Associação, Maurício de 60 anos, a luta 

política atual tem sido protagonizada pela participação de suas lideranças em Fóruns e 

Conferências das instâncias municipais, estaduais e federais sobre a igualdade racial e direito 

dos povos quilombolas. O Posto de Saúde MG-20, escolas municipais e o CRAS tem uma atuação 

bastante próxima dos moradores de Mangueiras. Para além das instâncias governamentais, a 

comunidade tem recebido apoio da AWISO, Associação Beneficente Wilson de Souza, da Oitava 

Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.   

A comunidade é também visitada com frequência por estudantes e professores das escolas de 

ensino fundamental e superior da cidade. Mas infelizmente, a maior parte desses 

pesquisadores que produz algum tipo de estudo sobre a comunidade não retorna para dar um 

feedback sobre a sua pesquisa ou mesmo deixa uma cópia do material. Assim, Mangueiras 

ainda transita entre a invisibilidade e o desrespeito pelos seus costumes e modo de vida, e a 

luta pela permanecia digna no seu território, que conta um pouco sobre a história dos homens 

e mulheres negros que de construíram Minas Gerais.  

 

 

Histórico da Religiosidade Afro em Mangueiras  

Desde a formação da comunidade, a religiosidade e a fé ganham contornos diversos dentro do 

território de Mangueiras. A religião de matriz africana está presente na comunidade desde o 

tempo dos antigos através de terreiro de Dona Isabel, que funcionou entre os anos 1970 e 

1980. Anos mais tarde, viveu na comunidade o benzedor e raizeiro Derli, que alcançou 

significativa fama entre os moradores e as comunidades no entorno de onde está localizada a 

comunidade. Posteriormente, nos anos 2000 os moradores de Mangueiras vivenciaram a 

“Missa Afro”, evento que unia num ritual católico, referências africanas e afrobasileiras que 

remetem ao período do escravismo. Mais recentemente, em fins dos anos 2000, foi fundado em 

Mangueiras um terreiro de candomblé, atividade que pode ser considerada como um 

verdadeiro reencontro político e cosmológico com a ancestralidade quilombola. Esta prática 

convive no território com a religião pentecostal, vivenciada por mais da metade dos 

moradores, a maioria morador da parte de cima da comunidade. 
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Os primeiros cultos aos orixás e as entidades47 da umbanda dentro do quilombo de Mangueiras 

datam da década de 1970, num local conhecido como “Terreiro da Dona Isabel”. Isabel era 

esposa de José Emílio dos Santos, ascendente direto dos atuais moradores residentes na parte 

alta da comunidade. De acordo com informações apresentadas por Juliana Miranda (2011), o 

pai de santo do antigo terreiro, chamado de Dozinho, não era morador da comunidade. Pouco 

se sabe sobre suas práticas, uma vez que a maior parte dos atuais moradores eram crianças na 

época desta casa religiosa, no entanto, imagina-se que havia uma mescla entre candomblé e 

umbanda. Também não é possível precisar quando seu Dozinho chegou à comunidade e por 

quanto tempo os cultos ocorreram, mas as fontes orais indicam que os toques na casa de Dona 

Isabel duraram entre os anos 1970 e 1980.  

Anos mais tarde, em fins da década de 1990, outro local de culto espírita se estabeleceu no 

quilombo. Seu Derli, morador não quilombola, chegou à comunidade acompanhado de sua 

esposa Cleuci e suas filhas. Após passar por dificuldades de moradia e emprego. O benzedor era 

conhecido por suas “garrafadas”, mistura de ervas com cachaça muito comum em várias 

regiões de Minas. De acordo com Cleuci, sua ex esposa e única moradora não quilombola de 

Mangueiras,48 Derli, que ficou na comunidade cerca de dez anos, inicialmente se instalou na 

parte baixa da comunidade, próximo a onde hoje é a casa de Dona Wanda e se instalou 

posteriormente na parte de cima, no local onde Cleuci mora atualmente, em frente a casa de 

Eduardo.  Ele se mudou do território após divergência com sua família e outros moradores 

quilombolas.   

Por volta do ano 2000, outra prática religiosa que mobilizou por alguns anos os moradores 

quilombolas foi a ‘Missa Afro’. Incentivados pelo Sr Valter e o Sr Thomaz  os moradores do 

quilombo elaboraram uma apresentação, que evocava lembranças do passado dos negros, as 

memórias de luta e sofrimento, que eram representadas num momento específico da missa 

católica, após a Liturgia. Vestidos com figurinos e adereços que lembram o tempo do 

escravismo e outras vestimentas tipicamente africanas como o boubou (pronuncia-se bubu, 

traje comum de países da África do oeste), o grupo se apresentou quatro vezes, sendo a última 

no ano de 2014, dentro da própria comunidade. Tanto católicos, espíritas quanto 

                                                           
47

 Por entidades, compreende-se o panteão de espíritos que se manifestam através da incorporação no corpo do médium, e atuam 
atendendo e aconselhando as pessoas durante rituais da Umbanda. São divididos em “linhas” e apresentam arquétipos 
diferenciados. De acordo com o relato dos moradores, as entidades que se faziam presentes no ‘Terreiro de Dona Isabel’eram Pretos 
Velhos, Caboclos, Exus e Pomba-giras.  
48

 Cleuci é considerada a única moradora não quilombola, por não possui relação de consaguinidade ou afinidade com 
os descendentes de Maria Bárbara de Azevedo, considerada a fundadora da comunidade. Já seu filho Dário são 
entendidos como quilombolas, por terem nascido em Mangueiras. Durante o processo de definição de limites foi 
decidido em assembleia a permanência de Cleuci no território.   
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candomblecistas participavam da Missa Afro, vista menos como uma instituição religiosa e 

mais como uma estratégia de fortalecimento das raízes negras e dos laços com a ancestralidade 

afro da comunidade. 

 

Tem que por aí como referência nossa missa África, o encontro dos 

quilombolas [de outras comunidades] que vinham pra cá, o movimento negro 

que também vinha pra cá. Nós fazíamos uma mesa grandona com comida, todo 

mundo juntava. [...] Eu sempre falo pro pessoal: “vamos voltar, fazer a missa 

afro de novo”, mas eles estão parados no tempo. (Lalado, jun/2017) 

 

Durante os anos que Mangueiras permaneceu sem nenhum local de cultura afro, a fé de alguns 

moradores era mantida de maneira independente, espontânea e não institucionalizada. Ione, 

primeira filha de santo do Ilê, conta que sente uma grande força espiritual desde muito nova e 

que essa força sempre a responde. Ela desenvolveu sozinha, formas de dialogar com essa força 

ali mesmo dentro do quilombo, pedindo ajuda e ouvindo conselhos nos momentos difíceis da 

vida. “Entrava dentro dessa mata, arrancando mato no peito e ouvia. Orixá ele fala comigo”, 

relata Ione. Hoje iniciada, filha de Iansã, ela segue as orientações da hierarquia da casa, pois 

“candomblé tem que ter hierarquia. Você segue aquele que é mais velho, que tem o 

conhecimento”, mas mantém forte relação direta com seus orixás. E segundo ela isso é ser do 

santo: “Tem gente que escolhe o santo, mas tem gente que o santo escolhe, é diferente. Ser do 

santo é você sentir que tem que entrar ali dentro do mato, acender uma vela rezar e você vai lá 

e acende”. 

 

Em 2009 ocorreu, no território, a fundação do ‘Ilê Asé Odé Safé Edún Ará’, uma casa de 

candomblé localizada na parte baixa da comunidade quilombola de Mangueiras. O terreiro de 

candomblé, chamado pelos frequentadores também de “casa de santo” ou “casa de axé”, reúne 

parcela dos moradores da comunidade, a maior parte moradores da parte baixa e pertencentes 

ao núcleo família de Dona Wanda, assim como frequentadores não-quilombolas e que não moram 

no quilombo. A casa de santo está sob o comando de Pai Luiz Safé e é regido pelos orixás Oxóssi e 

Xangô. A fundação da casa se deu a partir de um encontro entre Pai Luiz e três moradoras da 

comunidade, a matriarca Dona Wanda e suas filhas Ivone e Ione, quando estas estavam em busca 
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de uma cura para problemas de saúde de Ivone:. Transcrevo abaixo o relato da matriarca sobre 

os caminhos que a levaram ao encontro com Pai Luiz:  

"A minha filha esteve muito doente, debilitada mesmo (...). A gente 

ia no médico, tomava remédio e nada adiantava. Cada dia que eu 

olhava ela ia só enfraquecendo, enfraquecendo, o olho lá no fundo, 

uma dor na boca do estomago, não comia nada, tudo que ela comia 

não fazia mal... na mesma hora que ela tava boa, ela tava tonta 

desmaiando, caindo. Aí eu pensei, a gente tem que olhar esse 

negócio, não pode ficar assim não. Ai conversa com um, conversa 

com outro.. Ai tinha um menino que vinha aqui em que me chama 

de mãe, mas eu não sou nada dele...chamava André, e ele disse: ô 

mãe, se você tá achando que é espiritismo, eu tenho um colega que 

mexe com essas coisa e você pode levar ela lá pra ele olhar, que era 

o Pai Luiz. Ai eu falei assim: você podia me dar endereço pra eu ir 

lá. Ai ele disse: sim, eu dou a senhora o endereço. Ai eu cheguei 

perto de Ione (...) e falei: vamos lá Ione, pra ver se esse homi [Pai 

Luiz] faz uma benzeção nela pra mim [na filha Ivone], por que eu 

não tô nem dormindo de noite. Toda madrugada chega uma filha 

dela aqui, quase jogando a porta no chão dizendo que ela tava ruim. 

E ela falou: então vão. Ai juntou nós três e fomos. Ai chegamos 

lá,(...) ele benzeu a Ivone pra mim e disse: olha, o problema dela é 

desenvolver. Ah, tudo bem. Mas aí como que nós vamos fazer isso? 

[...] O centro dele, as imagens dele tava num bequinho mesmo que 

daqui ali, as imagens dos santos, e ele desenvolvia na copa da dona, 

a dona nem parente dele não era. Ele desenvolvia o povo ali 

naquele meiozinho. Ai eu pensei: ele tá meio sem lugar pra ficar, 

podia ir lá pra casa...  ai conversei, sentei com Ivone, Ione, o que 

vocês acham? Por que pra mim falar com ele que sim, vocês 

também tem que falar que sim. Ai juntou nós três, eu Ione e Ivone. 

Ai minha filha disse: vamos falar com ele, se ele aceitar... Ai fizemos 

o convite pra ele vir pra cá, por que a gente precisava. Por que todo 

quilombo tem um centro de macumba, não é isso que o povo fala? 

[risos] (Wanda de Oliveira, entrevista realizada em 24/06/17).  
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O contato das quilombolas com Pai Luiz, motivado por uma questão de saúde e de cuidado 

espiritual, veio de encontro a um desejo antigo de uma parte da comunidade, já expresso no 

laudo antropológico, que era retomar a religiosidade de matriz africana dentro da comunidade. 

Como vemos num trecho do relatório, existia entre alguns moradores: 

(...)o desejo de reconstruir um terreiro de umbanda que há tempos 

não muito distantes já existira na comunidade; e a necessidade de 

se “recuperar o batuque das caixas”, em referência à práticas 

culturais dos ancestrais africanos. (NUQ/UFMGNUQ/UFMG et al, 

p.112) 

 

Desta forma, percebe-se uma relação imbricada entre o território e a Casa de Santo. Marco 

Túlio, filho de Ione de 24 anos ressalta que as especificidades do Ilê são relacionadas à história 

e a vida das pessoas de Mangueiras, assim como dos ancestrais que passaram por lá: 

Eu sou primeiro ogã de Xangô da casa. E Xangô é o chão do axé, 

junto com Oxóssi, que é o dono da casa e Xangô é o chão, ele tá 

assentado. O meu Xangô é a mesma qualidade de Xangô que vai no 

chão da casa. Então tem muito isso, as próprias entidades e os 

orixás que regem a nossa tradição têm muito a ver com o pessoal 

daqui, entendeu. Por exemplo: o meu Xangô é o chão, uma 

qualidade da Iansã minha mãe é a que é encarregada de cuidar dos 

atos dos que já se foram, dos eguns... que esse é um ato que a gente 

faz que Oxóssi não acredita na morte, mas nos fazemos ele, por que 

nossos antepassados, por que quando a gente se viu com a casa de 

santo formada apareceu essa necessidade.(...)Tem tudo muito 

relacionado com as pessoas daqui. Isso é que é o diferencial que eu 

consigo notar da nossa casa pra outras casas, é isso. (Marcos Túlio, 

entrevista cedida em 24/06/2017).  

 

Numa casa de candomblé o fundamento, modo como é chamada a base cosmológica do terreiro, 

segue uma estrutura que se relaciona a uma determinada noção de parentesco. Por exemplo, o 

orixá que irá reger o terreiro é o orixá de frente do pai ou mãe de santo da casa. Os demais 
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fundamentos seguem as determinações da avó ou avô de santo da casa, ou seja, da mãe do pai 

de santo. No entanto, em Mangueira, há um encontro entre as forças que guiam o pai de santo 

Luiz de Safé e energias que já se faziam presentes no território. Oxossí, ou Oxosse,  é o orixá 

que se relaciona as matas, ao saberes de cura através das plantas e guardião dos segredos da 

caça. Nas belas palavras do ogã Marco Túlio, “orixás são elementos da natureza que às vezes se 

personificam na forma humana pra contar a historia deles, por que o rum dos orixás nada mais 

é do que eles contando a história deles pra nós. Que eles caçavam, que eram reis e rainhas”.  

E é inegável que a natureza exuberante que circunda o quilombo de Mangueiras é uma das 

características centrais do lugar. Os enormes jatobás e gameleiras, existentes desde os tempos 

ancestrais no território quilombola, são plantas sagradas para os cultos afro-brasileiros, o que 

sinaliza a existência de todo um território sagrado que se amplia, a partir do Ilê. Ione conta 

como a força de Oxóssi se fez presente no terreiro deste o primeiro contato de Pai Luiz com o 

local, pois ele recebeu seu santo embaixo do pé de jatobá, e vários passarinhos surgiram, 

alvoraçados, cantando pelo céu neste momento.  

Como Juliana Miranda aponta em sua monografia a respeito da criação do Ilê em Mangueira, 

um terreiro de candomblé pode ser entendido como um pedaço da África instalado no Brasil. 

Os Orixás vivem em África, “na terra longínqua onde foram arrancados os escravos para serem 

trazidos à força para as Américas” (BASTIDE, 2005 apud MARTINS,P.26, 2011 ), e é de lá que 

eles vêm, atraídos pelos sacrifícios, pelas oferendas ou pelos toques dos 

tambores, seja para comer ou dançar, incorporados nos filhos de santo. O candomblé, dessa 

maneira, representa uma África em miniatura, e o terreiro é pensado como um microcosmo da 

terra ancestral. Desta forma, cada orixá recebe uma morada, chamado de assentamento, que é 

escolhida por cada um deles e informada ao pai de santo através do jogo de búzios. Desta 

forma, em Mangueiras, o Ilê pertence à Oxossí, e o chão, a Xangô. Os demais orixás do panteão 

africano cultuado em Mangueiras estão assentados em locais específicos dispersos pelo 

território. 

Aqui, temos outro encontro entre características do território de Mangueiras e valores 

sagrados. Xangô, que foi rei do reino de Oyó, na África, é o orixá da justiça e tem na pedreira a 

sua representação natural. Como apontado pelo ogã Marco Túlio, a pedreira existente na parte 

alta do quilombo de Mangueiras é um grande símbolo e local de devoção para o grupo, 

compartilhada inclusive com os quilombolas da fé evangélica. Ivone, filha de Oxumaré e vice 

presidente da associação quilombola, lembra os momentos em que faz a longa caminhada do 

Ilê até o alto da comunidade, de pés descalços, vestida de branco, carregando os materiais que 
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serão utilizados durantes rituais que são realizados na pedreira. Segundo ela, é um momento 

de forte emoção e devoção, onde se sente toda a força dos ancestrais e dos orixás. A caminhada 

deve ser feita sempre em silêncio ou conversando o mínimo possível, pois todo o momento em 

que “se está vestido de branco, e com os pés no chão que representam a luta dos nossos 

ancestrais, é um momento sagrado”.  

O jovem ogã Túlio conta também que no terreno da comunidade existe uma grande quantidade 

de oripepê, uma pequena flor amarela que nasce nas pedras. E ele questiona:  

Eu mesmo, a planta do meu orixá, que é uma flor pequena de 

pétalas amarelas que chama oripepê, eu mesmo não sei se eu só 

comecei a reparar nela depois que eu soube que ela era do meu 

santo ou se ela começou a nascer aqui a partir do momento em que 

ele foi assentado. Então tem essas diferenças, entendeu? (Marco 

Túlio, entrevista cedida em 24/06/2017)  

 

O terreiro de Mangueiras conta com um riacho, local de morada da orixá Oxum. As águas do 

córrego Lajinha, antes de se encontrarem poluídas por um processo de degradação iniciado 

pelas ocupações nas áreas do entorno, serviam para os banhos de limpeza e purificação dos 

filhos de santo, durante os trabalhos que acontecem no terreiro. Atualmente, o lugar é espaço 

sagrado para oferendas e obrigações, além de compor o agradável cenário musical para as 

atividades do terreiro. O som da corredeira das águas unido aos cânticos e o toque dos 

atabaques compõe o fundo sonoro sob o qual se desenvolvem as atividades do Ilê.  

Outra especificidade desta casa de santo é a realização de culto para os ancestrais, os mais 

velhos que viveram no território. Estas energias são cultuadas como uma forma de respeito 

pela história de luta que viveram para existir e reexistir em Mangueiras existente desde as 

atividades do terreiro de Dona Izabel. A comunidade só pode existir hoje, por causa da postura 

de resistência assumida pelos primeiros fundadores como Vicência, Cassiano e Maria Bárbara. 

Como nos diz Marco Túlio: "Essa casa, ela traz uma energia muito forte de todos aqueles que 

passaram por aqui, ou de todos aqueles que sofreram para resistir aqui".    

 

O barracão está localizado nos fundos da casa de Dona Wanda, ao lado da sede da 

Associação. Atualmente no local, além das atividades religiosas, acontecem 

também às reuniões comunitárias regulares da comunidade. A camarinha, lugar 
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do terreiro onde os filhos permanecem recolhidos durante o período de iniciação, 

fica anexo à casa de Wanda, junto de seu quarto. Também bem próximo a casa, 

fica o quarto de Exú. Orixá de grande importância dentro do culto do candomblé 

e talvez o mais injustiçado por ter sua imagem pejorativamente relacionada à 

figura do diabo da tradição cristã. Esú, em iorubá, é o orixá dos caminhos, da 

comunicação. É o guardião das casas e do axé, das coisas que são feitas e do 

comportamento humano. Assim como todos os orixás, Exú precisa ser cuidado 

com aquilo que lhe é de seu agrado. Esses cuidados, feito por filhos específicos 

designados tanto pelo santo quanto pela hierarquia da casa, estabelecem e 

fortalecem o vínculo sagrado entre os orixás e os humanos.  

 

Além dos orixás, o ‘Ilê Asé Odé Safé Edún Ará’ também cultua entidades. Juliana 

Miranda conta, que, a partir do trabalho de campo realizado no ano de 2011 que 

o culto as entidades foi o primeiro a acontecer no Ilê. Pai Luiz lhe disse, à época, 

que sua intenção final era de fato abrir uma casa de santo, um candomblé. No 

entanto, no início como ainda não haviam filhos feitos, foram realizados cultos na 

linha de umbanda, cuja iniciação não depende de um rito tão rigoroso como 

candomblé. Assim, os ritos praticados inicialmente no terreiro eram 

majoritariamente na linha da umbanda que possui preceitos relativamente mais 

simples do que aqueles necessários para os trabalhos do Candomblé. Na época da 

fundação da casa, Pai Luiz ainda estava finalizando todas as obrigações 

necessárias para receber o direito de usar a navalha para raspar a cabeça dos 

seus “filhos”, e finalmente iniciá-los no culto aos orixás.  

 

Nas palavras da autora:  

Assim, o objetivo principal do centro era transformar-se em uma 

casa de santo, um terreiro de candomblé, mas para isso era 

necessário uma série de preparativos, seja por parte do Pai de 

Santo, até que ele esteja preparado para exercer as funções que 

cabem a este posto, que é o mais alto na hierarquia do candomblé, 

além dos preparativos relativos ao próprio espaço que abrigará a 

casa de santo, que pressupõem a construção dos quartos de santo, 
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de vários assentamentos e da camarinha, local onde os filhos de 

santo ficam reclusos durante o ritual de iniciação. Portanto, se em 

um primeiro momento o centro de Mangueiras é considerado um 

centro de Umbanda, a partir da finalização das obrigações do Pai de 

Santo, ele estará preparado para transformar seu centro de 

umbanda em um terreiro de candomblé. (MIRANDA, p. 27-28, 

2011).  

 

É importante esclarecer que, por entidades, nos referimos aqui ao panteão de espíritos 

comumente cultuados nos terreiros de umbanda, religião considerada pela literatura 

especializada como sendo a primeira genuinamente brasileira. Espíritos de pretos-velhos, 

caboclos, pombogiras, malandros e marinheiros, se fazem presentes nos cultos fornecendo 

orientações aos consulentes. Diferente dos orixás, estes espíritos quando incorporados, se 

colocam de forma bem próxima aos participantes, dialogando, bebendo e conversando. Mesmo 

já constituído como casa de candomblé, o Ilê também trabalha com entidades, que em rituais 

específicos vêm a terra para poder ajudar e auxiliar os presentes.  

A vocação para o atendimento e a caridade, que é muito forte no culto da Umbanda, é um dos 

aspectos que a filha de santo, Ione, coloca como sendo um dos seus grandes sonhos para o 

desenvolvimento da sua casa. “Gostaria que aqui fosse cada vez mais um lugar de cura”, 

ressalta. Essa questão seria favorecida pela quantidade abundante de ervas medicinais 

existente no território, usada tanto para chá quanto para banhos de descarrego. Outro aspecto 

da Umbanda que é priorizado pelo “Ilê” é a simplicidade. Ao contrário de outras casas que 

valorizariam grandes riquezas e a realização de obrigações caras, Marco Túlio ressalta que essa 

seria uma especificidade da sua casa de santo: 

Nós tratamos a nossa religião de uma forma mais simples, então 

isso tá nos nossos ensinamentos que é mais próximo do que nossos 

ancestrais africanos faziam, é tratar do seu orixá, não deixando de 

fazer nada que sua essência pede, e ele nos responde de uma forma 

maravilhosa. (Marco Túlio, entrevista cedida em 24/06/2017).  

Desta forma, as diversas expressões da religião afro existente em Mangueiras se constituem 

como importantes referências culturais para a comunidade, em especial por demonstrar a 

existência de um amplo território sagrado do território quilombola, imbricado pela historia dos 
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ancestrais. As diversas expressões da religião em Mangueiras representam a materialização de 

uma luta política pela valorização da herança cultural africana dos negros e negras do quilombo 

de Mangueiras.  
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Ofícios Tradicionais de Carroceiro e Tropeiro 

Os quilombolas de Mangueiras compreendem a profissão de carroceiro como uma espécie de 

continuidade do ofício de tropeiro, um dos trabalhos realizados pelos ancestrais dos atuais 

moradores. Com objetivo de explicitar esta relação, pretende-se neste texto, primeiramente 
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descrever a profissão de tropeiro no sentido clássico e depois apresentar a forma como ela é 

narrada por Eduardo dos Santos, referência na comunidade no que diz respeito aos saberes e 

fazer que envolvam o ofício de tropeiro e de carroceiro. Posteriormente, apresentamos os 

saberes envolvidos diretamente no trabalho de carroceiro e os principais problemas 

enfrentados atualmente para a realização deste trabalho.  

Lembramos aqui a existência, na parte alta da comunidade de Mangueiras, próximo a Lapa do 

Urubu, das ruínas de uma estrada chamada de “caminho dos tropeiros” ou “estrada dos 

antigos”. O estreito calçamento de pedras, atualmente se perde entre a densa mata preservada 

localizada na parte leste do território, mas é lembrada por todos os moradores como um 

importante local no “tempo dos antigos”, o que ressalta a existência de diversas referências 

materiais e imateriais dentro do território quilombola.  

 

Ofício de Tropeiro 

O ofício de tropeiro surge no período colonial ligado as constantes trocas, tanto comerciais 

como culturais, frequentes na parte sul e sudeste do Brasil (LAGE, 2014). Pelas rotas 

comerciais, hoje transformadas em roteiros de turismo e cultura, as tropas transportavam um 

sem-número de produtos - de carregamento de tijolos para construção à venda de artesanato, 

de fretes de café para exportação à comercialização de mercadorias importadas que chegavam 

nos portos.  O uso mais comum do termo “tropeiro” se refere aos homens que conduziam tropa 

de mulas, burros e bestas, mas também pode se referir ao dono da tropa, o empresário. 

Em Mangueiras, trabalhar como tropeiro é transportar lenha em burros, em amarrações feitas 

nos próprios animais, através de cangalhas e forquilhas. Eduardo dos Santos, o Lalado, de 48 

anos, principal referência do trabalho na comunidade, aprendeu a tropeirar com o pai, José 

Emílio dos Santos, ainda na década de 1970, quando tinha entre 08 e 12 anos de idade. De 

acordo com ele, entre os anos 1970 e 1980, o trabalho como tropeiro era uma das principais 

ocupações dos moradores de Mangueiras. Nesta mesma época, outra demanda por mão de 

obra era em carvoarias. Assim, muitos moradores do quilombo, além de lenhar e tropeirar, 

também trabalhavam em atividades ligadas a carvoaria.   

Segundo a explicação de Lalado, a rotina de trabalho do tropeiro começava com uma incursão 

pela mata – onde pegavam as lenhas e carregavam os burros - e terminava na beira da estrada - 

onde os feixes de lenha seriam recolhidos por caminhões. Em geral, os tropeiros também eram 

lenhadores, de forma que costumava serem os próprios tropeiros a extrair a lenhas da mata.   
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O aprendizado do ofício de tropeiro ocorria através da observação e da orientação feita do 

trabalho dos mais velhos.  Lalado relata detalhadamente o processo de amarrar e prender a 

carga no animal, principal atividade da tropeiragem: 

Eu sabia andar a cavalo, não sabia era tropeirar. Ele me ensinou 

que a lenha você põe um pouco dum lado, depois passa pra outra 

ação. Sempre põe a mula ou o burro na reta do metro de lenha. Não 

põe só de um lado porque vai tombar a cangalha. Você põe do lado 

esquerdo, depois direito: lado esquerdo, depois direito pra 

normalizar a carga. ‘Na hora que você vê que tem um monte bom, 

um meio metro acima da carga, aí você me chama que vou te 

ensinar como amarra a carga’. Aí ele me disse: ‘isso aqui chama sub 

carga’. É um couro comprido, largo, com uns 15 cm de largura. Na 

ponta tinha um gancho como o do capitão gancho, aí você pega a 

sub carga e joga por cima da carga e ele (o gancho) vem por baixo. 

Você pega e na ponta do couro esticado, tem um couro trançado, aí 

eu pego aquele couro trançado, enfio embaixo daquele gancho e 

puxo assim. Quando, no meio da carga, eu pego um pedaço de pau 

de 40 cm, faço uma ponta nele, enfio ele debaixo do couro, tipo nó 

paulista, aí aquele couro trançado, eu enrolo na ponta do pau, pego 

com a mão esquerda o pau e pega com essa mão aqui a ponta, 

fazendo assim, ó, torcendo. De acordo com o que vou torcendo, vai 

apertando. Quando em sentir a carga chiando, é porque tá 

chegando no lugar. Quando vejo que tá bem apertado, aí eu travo a 

madeira que tá apertado. Na hora que eu travo a madeira, balanço 

o burro e vejo que a carga tá firme. Aí eu posso mandar o burro. Se 

o burro não sabe o caminho, eu levo ele puxando no trilho. Faço 

isso umas cinco vezes, na sexta, eu posso mandar o burro sozinho, 

que ele vai porque já sabe o caminho.(Eduardo dos Santos, 

Entrevista realizada em 03 de agosto de 2017).   

 

Assim, as técnicas de fazer nós e amarrações, a construção de cangalhas e forquilhas e o treino 

dos animais são conhecimentos importantes envolvidos na realização deste ofício.  A narrativa, 

transcrita aqui em palavras, é trazida à tona na memoria de Lalado de forma gestual: ele 
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demonstra corporalmente todo o processo, de forma que a memória traz a tona como acontece 

o aprendizado realizado antigamente: através da prática, da oralidade e da observação.   

Anos mais tarde, Lalado inicia a trabalho como carroceiro. Após fazer diversas 

experimentações nos mercados de trabalho formal e informal, a profissão lhe pareceu atrativa 

como fonte de liberdade e autonomia, além de facilmente executável tendo em vista sua 

relação de amor pelos cavalos, e as habilidades já desenvolvidas pelo trabalho como tropeiro.  

 

Ofício de Carroceiro  

A realização do trabalho como carroceiro envolve o transporte de materiais em carroças, 

chamadas também de “charretes”. Os carroceiros transportam entulhos de diversas qualidades 

– resíduos da construção civil, podas de árvores, restos de alimentos, sucatas e ferro-velho. Por 

vezes carregam móveis, objetos e realizam alguns serviços de mudança. Além do transporte, a 

atividade envolve também um processo de compra e venda de animais e a administração dos 

cuidados necessários de saúde e alimentação. Como os animais são caros comumente o 

carroceiro em início de carreira junte dinheiro trabalhando em outras atividades ou pegue o 

animal emprestado para começar a trabalhar. O período auge deste trabalho foi entre os anos 

de 2000 e 2012 quando, de acordo com Lalado, era possível tirar entre 10 mil e 15 mil reais, 

dinheiro que foi investido para realizar melhorias em sua casa e comprar animais melhores e 

mais fortes para a realização do serviço e também para a participação em cavalgadas, principal 

lazer de Lalado.  

Para os quilombolas de Mangueiras, além das ferramentas e insumos necessários para a 

realização do ofício, torna-se necessário à construção de um pequeno curral para guardar os 

cavalos. Na comunidade, encontramos atualmente dois currais: um na parte alta, onde fica o 

único cavalo que Lalado ainda possui, e outro ainda em construção parte baixa do quilombo, 

bem próximo a entrada da comunidade.  

O trabalho acontece na maior parte das vezes associado com a ação de limpeza de uma 

determinada área ou terreno, sendo que o carroceiro pode ele mesmo realizar a limpeza de 

entulhos ou a capina de uma determinada área ou terreno ou contratar outra pessoa para 

realizar essa parte do serviço, pagando por dia de trabalho. Não existe uma periodicidade 

definida: os moradores são contatados por telefone ou pessoalmente na porta da Unidade de 

Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) Saramenha, localizado no bairro Tupi.  
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As URPV´s são frutos de um projeto iniciado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 1993, 

através da Secretaria de Limpeza Urbana (SLU), o Programa de Reciclagem de Entulho da 

Construção Civil de Belo Horizonte. Em substituição aos antigos “bota-foras”, locais onde eram 

direcionados de forma descontrolada os entulhos de obras, reformas e construção, restos de 

podas de árvores, móveis dispensados e outros volumes. A gestão adequada destes entulhos 

depende dos agentes que recolhem e transportam o entulho produzido diariamente na cidade 

às URPVs - os carroceiros.  Por redirecionarem o entulho recolhido a locais corretos para 

tratamento e acondicionamento, os carroceiros são importantes aliados no processo de 

limpeza urbana e reciclagem.   

Como atenta Pissolati (2014), no contexto urbano os carroceiros têm o lixo como material de 

trabalho e fonte de renda, estando em contato com aquilo que de alguma maneira foi 

considerado inútil, velho, sujo ou perigoso. Para os carroceiros, trata-se do início de um 

processo. Existe uma série de objetos que serão reutilizados ou que ganharão novos usos:  

um pedaço de ferro que servirá de amolador para as ferramentas 

de manutenção do arreio e da carroça; madeiras que se 

transformarão no telhado de uma casa temporária num terreno 

vazio; bolsas que serão presentes para as namoradas; sofás que 

serão desmembrados para virar assentos de carroça; centenas de 

eletrodomésticos que chegam ainda funcionando ou que, 

estragados, guardam em si a grande joia dos lixões, o cobre. As 

podas de árvores, quando devidamente separadas, também 

poderão ser reutilizadas. (PISSOLATI, s/p, 2014).  

 

Na casa de Lalado, vemos diversos materiais que foram descartados como lixo sendo 

reaproveitado na infraestrutura da sua casa, o que enfatiza o papel do carroceiro como um 

importante agente de reciclagem.  

Se o trabalho do carroceiro é de fato bastante relevante no processo de organização urbana, a 

própria lógica de desenvolvimento das cidades acabou por tornar o lugar destes cada vez mais 

marginal. Como muitos dos serviços tachados de informais, a atividade é estigmatizada e 

qualificada como vadiagem.  
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Esta situação foi agravada por um processo de burocratização impulsionado por um lado, por 

denúncias de maus tratos aos animais e contra e existência de veículos de tração animal, e por 

outro, pela tentativa de formalização e de organização de um modo de trabalho mais coletivo. 

Os moradores de Mangueiras acompanham de longe as longas e complexas disputas em torno 

da normatização da circulação de carroças no município49. Lalado ressalta que é apenas uma 

pequena parcela dos carroceiros que já maltratou seus animais, e não acha correto que todos 

paguem pelos erros de alguns. Nas palavras do narrador: 

[...] foi um projeto do vereador Léo Burguês e um outro lá. Ele fez 

esse projeto porque por causa de maus tratos com os animais. 

Porque dois maltratam os animais, todos nós temos que pagar. Tá 

tendo uma guerra aí, porque diz que foi votado por 32 vereadores, 

na câmara, contra os carroceiros e apenas dois a favor. Eles estão 

querendo por moto-carroça. Só que a maioria dos carroceiros é 

analfabeta. A prefeitura vai vender fiado pra eles e eles vão ficar 

com R$20.000 de conta na mão da prefeitura, todo mês vai ter que 

pagar e mesmo assim, todo ano vão ter que pagar taxa, 

licenciamento, imposto, porque moto tem que pagar imposto todo 

mês e também emplacamento. Ainda tem a carretilha com 

plaqueamento que tem que pagar todo mês, fora a prestação do 

transporte que tem que pagar. Numa crise dessa, se você for cobrar 

de uma pessoa 50, 60, 70 contos, ela vai chorar e não vai pagar. E 

como você paga prestação de R$500, R$600? Estão querendo tirar 

os carroceiros. Dizem que vão tirar. Eu não estou acompanhando, 

mas dizem que tiveram duas reuniões lá.  

 

A partir da criação da Coordenadoria de Defesa dos Animais, em 2014 e da Comissão Especial 

de Proteção e Defesa dos Animais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pastas da 

Prefeitura de Belo Horizonte, alguns projetos de lei começaram a ganhar força, como a 

proposta de substituição do uso da tração animal por veículos motorizados. O processo 

impetrado por estas pastas foi alvo de diversos protestos dos carroceiros, que passaram, 

inclusive a se organizar em associações e sindicatos, onde defenderam a posição ético-política 

                                                           
 



Num. 9543045185 - Pág. 164Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

164 

 

de que o trabalho com carroças não retira a dignidade dos cavalos e nem tampouco dos 

homens. “Muito pelo contrário, afirmaram ser a própria parceria entre homens e cavalos numa 

mesma comunidade moral de trabalhadores o que dá sentido e legitimidade a essa tradição 

que constitui a cultura carroceira há mais de um século no município, isto é, desde sua 

fundação” (OLIVEIRA, p. 144, 2017).  

Ainda sem regulamentação adequada, os carroceiros lutaram para garantir a continuidade 

possível de um modo de vida que consideram justa, honesta e livre, a saber, pelo direito de ser 

carroceiros e, por meio deste modo de vida, terem uma vida urbana.  

 

 

 

A Mata e as  Águas de Mangueiras  

A MATA 

O aspectos mais representativo da paisagem do quilombo de Mangueiras é a densa mata que 

circunda a comunidade, em especial a parte preservada concentrada na porção leste do 

território comunidade que compõe o território em processo de regularização no Instituto 

Nacional de Reforma Agrária - INCRA. A área verde, que mescla características da mata 

atlântica e do cerrado é responsável pelo microclima de baixas temperaturas e úmido existente 

dentro do território, quando comparado ao seu entorno.  Árvores de grande e médio porte 

como jatobás e gameleiras formam uma floresta fechada e densa que permanece verde durante 

quase todo o ano. A área chamada pelos moradores comumente de “mata” está inserida na 

Bacia Hidrográfica da Mata do Isidoro. Esta bacia contém cerca de 280 nascentes de água, 64 

córregos, incluindo o Córrego dos Macacos, último curso de água limpa da capital. A rede 

hídrica da região liga o Córrego do Isidoro ao Ribeirão do Onça, que integra a Bacia do Rio das 

Velhas, principal fonte de abastecimento de água de Belo Horizonte. 

Os filhos de Cassiano e Vicência - o casal de ancestrais fundadores da comunidade quilombola 

de Mangueiras - usavam de forma comum uma área que abrangia um longo trecho de terras 

limítrofes à esquerda com o Ribeirão do Isidoro, à frente com o Ribeirão do Onça, à direita com 

o córrego Lajinha, e subindo, à oeste, até a Pedra do Urubu. No entanto, após uma sucessão de 

vendas, espólios e apropriações, o território do casal que inicialmente era de aproximadamente 

387 mil metros quadrados, encontra-se significativamente reduzido a cerca de 20 mil metros s 
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quadrados, sendo 2 hectares de área construída e 16 hectares de área preservada. Estes quase 

20 mil metros quadrados correspondem à área em processo de titulação pelo INCRA. 

Por volta da década de 1920, a família Werneck começou a comprar terras na região próxima 

às áreas cultivadas por Vicência e Cassiano, que eram utilizadas para o plantio, pasto para 

gado, pesca, caça, extração de lenha e frutos para o abastecimento das famílias. Os Wernecks 

irão exercer uma maior pressão por terras neste espaço, adquirindo-as principalmente ao 

longo da década de 20 e 30, décadas em que irão construir o Sanatório, com o apoio do Poder 

Público (do Banco do Brasil), e a Granja Werneck. Nos anos seguintes, eles compram algumas 

terras das mãos dos quilombolas, num processo pouco documentado.  

Segundo relatos que constam no Relatório Antropológico, o processo de venda aconteceu de 

forma bastante nebulosa, uma vez que alguns antepassados como Augusto, irmão de Maria 

Bárbara, trocaram sua terra por moradia e emprego na fazenda dos Werneck. Como 

consequência desse processo em que uma ampla área originalmente de Cassiano e Vivencia 

acabou por ser registrada em nome da família Werneck, o acesso dos quilombolas a seu 

território de ocupação tradicional foi sendo gradualmente diminuído e restrito a determinadas 

entradas. Atualmente, um trecho da mata de Mangueiras que compõe o território em processo 

de regularização se sobrepõe a Granja Werneck, antigo terreno da fazenda da família do 

médico Hugo Werneck 

Diversos fazeres do tempo dos antigos estão relacionados à mata: a madeira para a construção 

das casas, as pedras usadas nos pisos, às folhas de palmeira trançadas para confecção do 

telhado e de vassouras, a confecção de ‘treliças’, um tipo de trançado elaborado com a casca de 

árvores como a “Maria Preta” e usada para fazer peneira e bambu. Da paina da árvore da 

“barriguda” era o feito o enchimento de colchões e travesseiros. Esse enchimento podia ser 

feito também de “capim meloso” ou “capim doce”. O transporte da água das nascentes para as 

casas era feito através de canos elaborados com os grossos bambus que ainda abundam na 

mata.  A lenha, que alimentava os fogões também era retirada do território. As vassouras de 

alecrim tinham todo material necessário para a sua construção extraído da mata., re  

Hoje em dia, os irmãos Alexandre e Lalado, filhos de José Emílio, que com frequência fazem 

incursões pela área para cuidar de suas criações de cavalo e porcos tirar lenha e madeiras 

usadas na manutenção das casas, relatam a presença de diversos pássaros e mamíferos de 

pequeno porte como capivaras, tatus, micos e até uma pequena jaguatirica. A área preservada e 

que mede cerca de 16 hectaresde área preservadaé abrigo para uma porção de animais, com os 
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quais os moradores convivem diariamente, tanto nas suas caminhadas pela mata, tanto quando 

são ‘visitados’ por estes animais nos locais mais próximos de suas casas. Alexandre, filho de 

José Emílio de 44 anos, lembra que não é comum ver animais como tatus, cobras e teiús 

próximos as casas, pois seu local de morada é dentro da mata, longe dos homens. “A gente vê os 

animais, mas não mexe com eles. A gente vê, e cuida”, lembra Alexandre. “Tem tucano, tatu, 

teiú, vários tipos de pássaros, até jaguatirica... tem uma onça aqui. A gente vê a sombra preta 

dela descendo no meio do mato. Mas não queremos que mexam com ela não; queremos que 

respeite”. 

Os pássaros, como o casal de tucanos recentemente encontrado pelos moradores, araras, 

andorinhas e maritacas estão sempre circundando as casas para se alimentar das plantas 

nativas que permeiam o território, mas também daquelas cultivadas que ocupam os quintais, 

hortas e jardins. Ainda não foi realizado um inventário completo dos animais da mata, mas 

certamente além dos animais apontados pelos moradores existem nessa porção de mata, 

anfíbios, insetos e répteis comuns a esse ecossistema.   

No entanto, o crescimento urbano está alterando sensivelmente os hábitos destes animais, ora 

trazendo-os cada vez mais próximos das casas, ora afastando os bichos cuja presença era 

frequente no território, como a jaguatiricas e os teiús.  

Entre os caminhos de Mangueiras, tanto na mata intocada quanto nos quintais e jardins, várias 

plantas e árvores são nomeadas, uma a uma por Rosângela, a Pipica, de 51 anos, e também por 

Ivone, de 50 anos. Elas lembram o nome e aplicação de todas as folhas e flores que 

encontramos e que passariam despercebidos aos olhos de um leigo. “Eu ando isso aqui tudo 

desde pequenininha, já catei lenha demais nessa mata”, lembra Pipica. E o irmão, Lalado, 

completa: “Aqui nessa mata é tudo medicina”. Pipica domina os saberes das ervas, sabe fazer 

xarope, infusão, xampu: “O capim meloso pode tomar sim, serve pra esfriar o corpo. Já o capim 

doce serve pra encher, colchão, travesseiro”, diz a quilombola.  

Ivone, uma das primeiras filhas de santo da casa de candomblé existente no território também 

faz incursões frequentes dentro da mata, juntamente com alguns irmãos de santo para pegar 

folhas e flores que são utilizadas nos rituais do candomblé. Ela lembra que a antiga casa de 

candomblé existente no território, chamada de terreiro de Dona Izabel, também tinha uma 

forte relação com a mata. Sabe-se que existem assentamentos, que são casas construídas para 

morada de orixás e outras entidades, em uma antiga gameleira existente na parte alta do 

território, logo atrás da parte chamada de “pracinha”.  
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O clima frio, o som da pequena corredeira e a mata, em contraposição as áreas desmatadas do 

entorno são sinais de que os moradores dali estabelecem uma relação diferente com aquele 

lugar: os quilombolas se opõem ao desmatamento desenfreado; realizam o remanejamento 

adequado do lixo; lutam para que a mata ciliar no entorno do riacho seja protegida, assim como 

os animais, que não devem ser caçados ou afugentados. Essa luta, que já contou com parceiros 

como o Comitê de Bahia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH-Velhas) e o Projeto Manuelzão, é 

atualmente protagonizada pela própria comunidade.   

Esta mata que abriga animais de pequeno e médio porte, uma infinidade de plantas medicinais 

como barbatimão, alfazema, jaborandi, alecrim e macela, e protege o riacho que corre dentro 

do território não é apenas uma marca da paisagem natural, mas um lugar dotado de 

significados e sentidos que remetem ao tempo dos antigos e ao modo de ser quilombola em 

Mangueiras. A mata e todos seus componentes são parte da paisagem cultural do quilombo de 

Mangueiras.  

 

 

As Águas de Mangueiras  

A água, imensa riqueza para os quilombolas até os dias de hoje, era abundante na porção de 

terra conhecida como ‘Ribeirão do Izidora’, e serviu até os anos 1990 para beber, lavar vasilha, 

tomar banho e para lazer. De acordo com Franzoni et al (2015), a área total conhecida como 

Mata do Izidoro, no qual o quilombo de Mangueiras se inclui, contém cerca de 280 nascentes de 

água, 64 córregos, incluindo o Córrego dos Macacos, último curso de água limpa da capital. A 

rede hídrica da região liga o Córrego do Isidoro ao “Ribeirão do Onça”, que irá abastecer e 
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integrar a Bacia do Rio das Velhas, principal fonte de abastecimento de água de Belo Horizonte. 

Dentro do território reivindicado por Mangueiras existem catalogadas sete nascentes e um 

curso d´agua, o córrego Lajinha – que margeia as casas da comunidade.   

A memória dos diversos usos das águas que brotam das minas d´agua é bastante forte entre os 

moradores. Mesmo os mais jovens reproduzem as histórias dos antigos sobre o tempo em que 

a água do córrego Lajinha era pura e podia ser usada para diversos fins. Eduardo, o Lalado, 

lembra que quando era criança, a água retirada do poço que o córrego formava na parte baixa 

da comunidade, ficava estocada numa jarra de barro que a mantinha fresca por todo o dia. 

Alexandre, de 44 anos e Rosângela, de 50 anos, filhos de José Emílio , trazem memórias do 

tempo de criança, quando o pequeno riacho formava um poço na parte baixa da comunidade 

que era usado como local de recreação e lazer. Ione, filha de Dona Wanda e Cassiano, neta de 

Maria Bárbara, traz a memória de tempos recentes, na época de formação do terreiro de 

candomblé existente na comunidade, em que os banhos rituais eram feitos noutro poço do 

Lajinha, localizado um pouco mais acima, perto da sua casa. Dona Wanda também se lembra do 

uso num tempo recente, até o ano de 2010, quando o consumo total da sua casa era retirado da 

“bica”, em uma das nascentes que existe dentro do terreno.  

Atualmente, apenas filhos da casa de santo “Ilê Asé Odé Safé Edún Ará” utilizam a água da única 

nascente que ainda está jorrando água. Os filhos de santo leva uma mangueira até o pequeno 

poço que é formado bem abaixo da mina e a armazenam em baldes e tanques para lavar 

roupas, vasilhas e também para limpeza do espaço. Os demais moradores utilizam água 

encanada, que chegou na comunidade no ano de 2008.  

A água é fonte de um dos principais problemas enfrentados pelos moradores e relatado com 

tristeza com todos os moradores entrevistados. A poluição do córrego Lajinha teve início em 

2006, com a formação do bairro Novo Lajedo, do lado oeste da comunidade.  O bairro se 

formou através da ocupação espontânea da fronteira oeste da comunidade quilombola, bem 

próximo ao leito do córrego, e em 2006, após pressão das lideranças comunitárias do bairro, foi 

feito um sistema para escoamento do esgoto, para o encanamento que vai para Estação de 

Tratamento de Onça, e um sistema de escoamento da água de chuvas para o córrego Lajinha.  

No entanto, o bairro continuou e crescendo e vários moradores não fizeram as instalações 

corretas nas suas casas e acabam direcionando seu esgoto para a rede pluvial.  Além da 

poluição direta das águas do córrego, essa foi a causa de uma enchente que ocorreu na parte 

baixa do território em 2006, resolvida apenas após o aterro de uma pequena porção de terra, 

próximo a onde ficava a casa da liderança da comunidade na época, Seu Valter.   
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Além da poluição do lençol freático feito pelas ligações clandestinas de esgoto das ocupações 

do entorno, há também o descuido com relação às próprias nascentes, com a supressão da 

mata ciliar e o despejo de lixos. Existem diversos processos no Ministério Público Estadual, 

além de intervenções realizadas pela Polícia Federal com intuito de resolver essa questão do 

córrego, todas sem sucesso. Desta forma, uma das mais importantes referências culturais para 

os moradores, o córrego Lajinha, encontra-se seriamente comprometido.  

 

 

 

 

 

Laje do Urubu, Pedra do Urubu, Pedra de Xangô ou Monte 

A Pedra do Urubu é uma formação rochosa localizada na parte alta do território do Quilombo 

de Mangueiras. Segundo moradores da região de Mangueiras, a “Laje dos Urubus”, tem este 

nome associado ao ponto onde os urubus pousavam, atraídos pelos matadouros da região. 

Chamada também de “laje grande”, “laje do urubu”, “grande lajedo” e “lapa do urubu” e “monte” 

o local possui diversos significados para os moradores de Mangueiras, do passado e do 

presente.   

 



Num. 9543045185 - Pág. 170Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

170 

 

Em 1928, na época em que vivia no território a primeira geração de filhos de Vicência e 

Cassiano, os ancestrais dos moradores de Mangueiras, foi realizada a partilha chamada de 

‘Divisão das Terras do Riberão da Izidora’  que repartiu entre os descendentes as terras 

adquiridas e ocupadas pelo casal, mesmo que as terras, na práticas, eram utilizadas de forma 

comum pelos filhos de casal de lavradores. Neste processo, a Lapa do Urubu aparece como o 

limite mais ao norte das terras do quilombo. O grande lajedo permanece como limite norte do 

território atualmente em processo de regularização. Faz limite com os bairros Lajedo, Tupi, 

Tupi-Mirante, Tupi-Lajedo e com as terras da Granja Werneck.  

Beirando a formação rochosa existe um veio de estrada chamado de “estrada velha”, “caminho 

dos escravos” ou “caminho dos antigos”, um estreito calçamento de pedra construído por 

homens e mulheres escravizados, importante para a memoria dos quilombolas. Narrativas 

apontam que esse caminho vicinal partia da estrada principal que ligava o Santa Luzia  ao 

Curral Del Rey, era um caminho usado pelos tropeiros, em geral vindos do norte em direção ao 

Carlos Prates, área de chácaras que fica hoje na região noroeste da capital.  Atualmente, a 

estrada encontra-se em desuso e seu calçamento de pedra é dificilmente localizado entre a 

densa mata presente na parte alta do território de Mangueiras.  Existe outra estrada antiga que 

saia da Estrada do Sanatório e vinha até bem próximo onde hoje fica a entrada da comunidade, 

dando acesso a Lapa do Urubu pelo lado leste, passando pelo antigo bambuzal. Esse foi um dos 

acessos fechados, na época dos antigos, quando a família Werneck comprou as terras dos 

quilombolas.  Hoje a acesso a Lapa do Urubu é feito por dentro do território de Mangueiras, 

pegando uma trilha a partir da parte alta da comunidade, ou pelos bairros vizinhos Novo 

Lajedo, Tupi Lajedo e Tupi.    

Na atualidade, a Pedra do Urubu é um lugar dotado de significados sagrados que refletem a 

pluralidade religiosa vivida em Mangueiras. Para os evangélicos, adeptos de algumas das 

diversas vertentes das religiões pentecostais, a Lapa do Urubu adquire o sentido de ´monte´, 

local de culto e oração que permite aos fiéis ficarem mais próximos de Deus.  Para os 

candomblecistas, o lugar expressa a força do orixá Xangô, deus do fogo e da justiça que se faz 

presente nas formações rochosas. O lugar ainda tem uma forte conexão com os ancestrais, os 

antigos que lutaram para existir dentro das terras de Mangueiras. Esta relação é sentida tanto 

por evangélicos, por candomblecistas, quanto por moradores que declaram não professar 

atualmente nenhuma religião.  

A pedra do urubu como “monte” 
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Silton, morador quilombola de 47 anos, genro do falecido José Maria, explica que a ideia de 

“monte” remete as montanhas presentes na Bíblia que marcam grandes feitos históricos e 

religiosos acontecidos nas elevações da Terra Santa e relatados na Bíblia, não apenas em Israel, 

mas também na Jordânia e no Egito. O Monte Sião, Monte Carmelo, Monte Sinai e Monte das 

Oliveiras, são alguns destes locais citados na Bíblia, de grande importância para a fé evangélica. 

Por exemplo, foi no Monte Sinai que Deus entregou a Moisés a Tábua da Lei que continha o 

Decálogo, os dez mandamentos: “Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, 

para os filhos de Israel, no monte Sinai. (Levítico 27:34)”. O quilombola relata que,  

O monte é um lugar de oração, onde [se] encontram várias pessoas 

que dentro da igreja não conseguem encontrar. Ali vão vários 

ministérios, vai você, sua esposa, vai pastor, missionários, vai tudo 

pra lá, qualquer horário. É um lugar de encontro de vários 

ministérios. (Silton, entrevista cedida em 03 de agosto de 2017).  

 

A Pedra do Urubu começa a exercer a função de monte a partir de 2008, quando Silton, 

membro da Igreja Evangélica Templo dos Anjos, do bairro Barroca, e a pastora da igreja 

recebem um chamado de Deus para começar a orar naquele lugar, diante do fechamento do 

outro local de culto que era utilizado até então, “próximo ao terreno da Copasa, no Bairro 

Tupi”. Então, Silton pediu autorização para a associação quilombola, uma vez que o local 

passaria a ser frequentado não apenas pelos moradores de Mangueiras, mas por evangélicos de 

diversos ministérios da região. Desde então, os encontros no monte acontecem três vezes por 

semana, segunda, quarta e sexta, na parte da manhã. Às vezes também são feitas vigílias, no 

período da noite. De acordo com Silton, a orientação para a realização de vigílias de oração vem 

da Bíblia, que fala que o período entre meia noite e seis horas da manhã, onde a maioria das 

pessoas está dormindo, é uma ocasião propícia para falar diretamente com Deus.  

As orações no monte podem ser feitas individualmente, quando a pessoa quer “um particular, 

um momento sozinho para conversar com senhor”, como aponta Silton. “Aí a pessoa pega a sua 

Bíblia e entra pro meio do mato e vai orar”. Mas a maior parte prefere participar de um “circulo 

de oração”, feito de forma coletiva e composto por uma sequência de acontecimentos.  

Primeiramente é realizado um “louvor”, um momento de reverência e enaltecimento da fé em 

Deus. Posteriormente são feitos “testemunhos”. Como explica Silton, os testemunhos são ditos 

pelos irmãos presentes no intuito de fazer um pedido, conseguir algum milagre ou relatar um 
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“livramento” que aconteceu em sua vida. Livramentos são ‘milagres cotidianos’ em que Deus 

livra o fiel de situações perigosas. Depois é realizado um momento de orações que dura cerca 

de duas horas, em que um pastor(a), missionário(a) ou mesmo irmão presente faz a leitura de 

trecho da Bíblia e explica aos demais irmãos. Por fim, é feito o fechamento com a “palavra”, a 

leitura final com uma orientação para o dia a dia dos presentes.  Silton ressalta que ao final 

alguém pode sentir alguma inspiração e ter vontade de passar algum recado para um irmão 

presente. “Quem tá de fora não sabe, mas quem tá dentro acredita sim, que tem algumas 

pessoas que podem fazer profecias” .Essas pessoas são profetas e o monte, por remeter as 

montanhas sagradas, são locais propícios para a realização de profecias.  

Desta forma, o monte é um templo por natureza, o primeiro, que remete ao Jardim do Edén, 

local de abundância construído por Deus para os homens. Se a Igreja é o templo construído 

pelos homens para louvar e agradecer o senhor, os montes são a representação do templo por 

excelência, construído diretamente pelas mãos de Deus 

 

A Pedra do Urubu também existe e detém significados para uma parte da comunidade 

quilombola como “Pedra de Xangô”. A relação entre Xangô e a pedreira remete a história de 

como o antigo rei do Reino de Oyó, local na África que corresponde hoje a atual nigéria, se 

tornou orixá da justiça. Diz um dos mitos a respeito deste senhor: 

Xangô e seus homens lutavam com um inimigo implacável (...). O 

inimigo mandava entregar a Xangô seus homens em pedaços. (...) 

Xangô subiu no alto da pedreira perto do acampamento e dali 

consultou Orunmilá sobre o que fazer. (...) Xangô estava irado e 

começou a bater nas pedras com o oxé, bater com seu machado 

duplo. O machado arrancava das pedras faíscas, que acendiam no 

ar famintas línguas de fogo, que devoravam os soldados inimigos. A 

guerra perdida foi se transformando em vitória. Xangô ganhou a 

guerra. Os chefes que ordenaram o massacre (...) foram dizimados 

por um raio que Xangô disparou no auge da sua fúria. Mas os 

soldados inimigos que sobreviveram, foram poupados por Xangô. A 

partir daí, o senso de justiça de Xangô foi admirado e cantado por 

todos (...). (PRANDI, 2001, p. 245)  
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Em Mangueiras, os agrados para Xangô são feitos na Pedra do Urubu cumprindo os pedidos 

feitos pelo próprio orixá, através do jogo de búzios ou por orientação de alguma entidade 

durante os “toques”, nome dado ao ritual do camdomblé.  

O processo ritual começa na preparação, ainda no barracão do ‘Ilê Asé Odé Safé Edún Ará’ 

terreiro de candomblé fundado na comunidade em 2009. De acordo com Ivone, filha de Dona 

Wanda e Cassiano de 50 anos, e seu sobrinho Marco Túlio, filho de Ione de 24 anos, aqueles que 

irão participar da oferenda para o orixá devem, primeiramente, tomar seus banhos rituais, 

seguindo as orientações do pai de santo da Casa, Luiz Safé ou Luiz de Oxóssi. Após, vestidos 

com suas roupas brancas e os colares dos seus orixás protetores, chamados de ‘guias’, as 

mulheres com pano da costa, pedaço de tecido amarrado junto ao peito, e ojá, tecido amarrado 

a cabeça em forma de turbante, os homens de túnicas e calças brancas, os candomblecistas 

sobem a trilha que dá acesso à pedreira, levando todos os utensílios que serão utilizados no 

ritual: os atabaques, panelas, gamelas, velas e a comida que será servida a Oxóssi (uma parte 

previamente preparada na cozinha do Ilê e outra que será feita no local tendo em vista que 

parte da comida deve ser servida quente). Nem todas às vezes o praticantes sobem com os 

atabaques, o que torna o caminho um pouco menos custoso.     

A subida deve ser feita em silêncio, ‘firmando’ no propósito do ritual que será realizado: pode 

ser tanto um toque para os orixás, uma entrega para Xangô, quanto um agrado para os 

ancestrais. O ogã Marco Túlio, explica essa especificidade: os antigos de Mangueiras, 

desencarnados, aceitaram receber seus agrados juntamente com Xangô, nos rituais feitos na 

pedreira. Esse agrado aos mais velhos é feito como forma de fortalecer os vínculos entre os de 

hoje e os do passado, agradecendo pela sua existência de luta e resistência, pedindo paz e 

proteção aos quilombolas. É importante ressaltar que ogã é um importante cargo dentro de 

uma casa de candomblé. Escolhido pelo orixá para estar lúcido durante todos os trabalhos, ele 

não entra em transe e é responsável, entre outras coisas, pelo toque dos atabaques.  

Lá em cima, os orixás se fazem presentes nos corpos dos iniciados. Durante o toque, o orixá dá 

o seu ‘rum’, momento em que ele vem a terra contar a sua história. O orixá dança, canta, abraça 

os presentes dando seu ‘axé’ como forma de proteção e cuidado com aqueles que professam 

essa fé.   

Memórias do passado, Dificuldades do presente.  

Ivone, filha de dona Wanda hoje com 50 anos, ao refazer o caminho para a pedreira, lembra 

emocionada do tempo em que era menina e corria todo o território tanto para brincar quanto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transe_medi%C3%BAnico
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para ajudar o avó Cassiano nos cuidados com a casa, a hora e as criações. “Não era fácil, mas a 

gente descia com feixe de lenha, igual quando se perdia animal lá em baixo tinha que subir pra 

pegar”. E ela lembra que a preservação da mata, o cuidado para não propagar fogo e a recusa 

ao desmatamento são valores que foram ensinados também pelo avô: 

 

Era tudo ensinado pra gente, meu avô ensinava tudo direitinho pra 

gente, que não era pra fazer isso, não por fogo, teve uma vez, a 

gente brincando, fizemos uma cabaninha, por que as nossas 

brincadeiras elas eram no meio do mato. A gente tinha pego a 

pedrinha, pegamos uma lata quadradinha de sardinha e tava 

fazendo comidinha, vovô chegou e derrubou tudo e disse: eu já 

disse pra vocês que não pode pôr fogo no meio mata! Então, nós 

crescemos com esse aprendizado, a fumaça, ele dizia que 

atrapalhava o ar, que as plantas não cresciam. Então nos 

aprendemos muita coisa, e hoje quando eu vejo essa coisa assim 

dessa forma, me dá um tristeza. Eu lembro de como eles nos criou, 

de como ele nos dizia pra não degradar, pra não estragar, pra 

manter o lugar e hoje infelizmente não é assim que o povo vê mais, 

não tem a beleza do lugar, não tem o cuidado de cuidar do espaço 

onde vive.  (Ivone, entrevista cedida 01/07/2017). 

 

A preocupação com a preservação da Pedra do Urubu e da mata que circunda a pedreira 

também é compartilhada por Silton. Ele conta logo que os evangélicos começaram a considerar 

a Pedra do Urubu como um monte, ele costumava subir com uma sacola, recolhendo todos os 

lixos que ficavam pelo local para servir de exemplo e conscientizar as pessoas a deixarem a 

pedreira e as áreas do entorno preservados. Mas mesmo assim as pessoas continuam poluindo, 

deixando lixo, desmatando áreas para acampamento, o que altera sensivelmente o equilíbrio 

do ecossistema local.  

Ivone e Silton relatam, preocupados, que diversas pessoas que não são quilombolas têm feito 

usos diversos do local, o que desrespeita a relação estabelecida pelos quilombolas com a Pedra 

do Urubu. Por vezes habitantes dos bairros do entorno entram com aparelhos de som, fazem 

churrasco ou vão ao local para consumir drogas. Silton lembra que “Deus não gosta disso, da 
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sujeira da poluição. Isso precisa ser mais cuidado”. E Ivone, ressalta: “a gente percebe que nem 

os ancestrais nem orixá ficam felizes com isso aqui, do jeito que está. Orixá grita na cabeça da 

gente”.  

O atual presidente da associação quilombola, Maurício Moreira, estuda a possibilidade de 

fechar o local. Ele lembra que o trecho onde está localizada a Pedra do Urubu faz parte de uma 

área limítrofe entre os territórios de Mangueiras, a Mata do Isidoro e a Granja Werneck a área 

em que a Pedra do Urubu está inserida, atualmente acautelada por duas medidas de proteção: 

uma APP- Área de Proteção Permanente, e também de uma ADE´s- Área de Diretrizes 

Especiais. 
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Plantas Medicinais em Mangueiras 

Os moradores da comunidade de Mangueiras trazem consigo os saberes e fazeres de seus 

antepassados. Atualizados na prática dos homens e mulheres quilombolas, estes saberes se 

mesclam com aqueles adquiridos pelo estudo formal, revelando que a tradição quilombola não 

está presa a um passado distante ou tampouco parada no tempo. Dentre esses saberes 

encontramos o uso das plantas medicinais, repassado oralmente de geração a geração. O 

território da Comunidade Quilombola de Mangueiras é repleto de plantas cujas flores, folhas, 

caules e raízes são utilizados para os mais diversos fins, tanto espalhadas pela porção de mata 

preservada existente no território da comunidade - uma área de transição entre a mata 

atlântica e o cerrado -, quanto pelos jardins, hortas e quintais das casas. Ivone , filha de Dona 

Wanda de 50 anos, ressalta que a maior parte das plantas medicinais são nativas, encontradas 

por todo  o território – seja próximas as casas ou no interior da mata - graças ao trabalho de 

polinização realizado pelos pássaros, mas também utilizam várias de forma cultivada. 

Atualmente, as maiores conhecedoras das plantas medicinais em Mangueiras são Dona Helena, 

que foi casada com José Carlos dos Santos (Zé Pequeno) filho de criação de José Emílio dos 

Santos e mora na comunidade há mais de 50 anos, Cleuci, que Chegou na comunidade há mais 

de 20 anos juntamente com seu marido Derli e uma filha, Dona Wanda, viúva de Cassiano José 

Maria, filho de Maria Barbara e também Eduardo, conhecido como Lalado e filho de José Maria, 

e Vitor, filho de Roseli e neto de José Emílio.  
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Em Mangueiras, as plantas possuem diversos usos: no tratamento de doenças e estados de 

saúde; como alimentação e complemento a dietas alimentares; em rituais religiosos, para a 

cura de males espirituais; na assepsia de locais e no cuidado com o corpo e cabelos. Em menor 

grau, também é feito o uso das plantas para o artesanato, construção de objetos e partes da 

casa. As plantas encontradas como arbustos, palmeiras ou cipós, podem ser cultivadas ou 

extraídas na mata virgem que circunda a comunidade. Várias partes são utilizadas, 

dependendo do fim para qual será empregado: folhas, flores, caules, raízes, frutos, sementes, 

vagens, latéx e cipó são preparados como chás, sumo, xaropes, tinturas e banhos.  

O emprego mais recorrente das plantas é em tratamentos de saúde. Se antes, essa era a única 

alternativa de tratamento diante da ausência de atendimentos hospitalares na região próxima 

a comunidade, atualmente este conhecimento se configura como uma importante referência 

cultural para o grupo, que demonstra o forte vínculo existente entre os quilombolas e as 

potencialidades do seu território.  

Atualmente, o atendimento de saúde dos quilombolas é feito o Centro de Saúde MG-20. As 

agentes comunitárias de saúde visitam a comunidade principalmente em campanhas 

preventivas. De todo modo, grande parte dos problemas de saúde que acometem os 

quilombolas de Mangueiras está relacionada à temperatura fria e a poeira que existe no 

território. Para este fim, os saberes tradicionais sobre o uso das plantas são os mais eficientes, 

como a inalação feita com eucalipto e hortelã. 

José Emílio, falecido em 2009, pai de Rosângela, Eduardo e Alexandre, possuía amplo 

conhecimento das plantas locais e de suas propriedades nutricionais e medicinais. Algumas 

memórias sobre os saberes de José Emílio foram transcritas no Relatório Antropológico: 

“quando o cavalo do filho de Zé Maria, Lalado, machucou o pé, ele rapidamente indicou onde se 

encontraria barbatimão, um excelente cicatrizante. Outra vez, um amigo queixava-se de dor de 

dente, quando Zé Maria recomendou a aplicação de leite-de-moreira”.   Este conhecimento é 

atualizado por seus filhos que, ao caminhar pelo território, apontam nominalmente as diversas 

plantas e suas aplicações. Como diz Eduardo, ressaltando o caráter, já disseminado, da grande 

potencialidade medicinal das plantas do cerrado e da mata atlântica, " essa  mata nossa é uma 

medicina”.  

Com relação ao uso ritual das plantas, é feito por orientação das entidades, através do corpo 

dos médiuns, por orientação dos orixás, através do jogo de búzios e também por orientação dos 

sacerdotes mais velhos, como o pai de santo do candomblé.   
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Um caso emblemático aconteceu com Ivone, quando aos onze anos queimou completamente o 

rosto. Ela conta que quando seu avô Cassiano faleceu o quarto dele passou a ficar fechado e por 

isso era motivo de curiosidade das crianças, que descobriram que lá estava guardado um pouco 

de pólvora. Escondidas, faziam desenhos no chão e depois colocavam fogo. “E isso era a maior 

diversão”, conta Ivone. No entanto, para fazer uma estrela “maior do que de todo mundo”, ela 

usou uma grande quantidade de pólvora, que não quis acender. Então, ela se aproximou e 

soprou o desenho, que explodiu bem no seu rosto, queimando-o completamente. Ela saiu 

correndo e entrou no poço de água gelada para que o rosto parasse de queimar.  A mãe, dona 

Wanda, a levou ao médico que orientou que ela usasse “pasta d´aguamas que não resolveu  por 

que a pele do rosto estava se soltando. Na mesma época, no primeiro terreiro que existiu 

dentro do território de Mangueiras, na casa de dona Izabel, esposa de Seu José Emílio, filho de 

Maria Bárbara, um dos médiuns recebeu um “Exu”, espírito que vem a terra no intuito de 

dialogar e orientar os presentes. Esse “exu”, com intermédio de Seu Zé Maria, orientou a 

pequena Ivone a lavar o seu rosto com “agua de chuchu”, aquele liquido em nódoa que sai do 

fruto. Usando diariamente de acordo com as orientações sua pele cicatrizou completamente, e 

atualmente ele não tem nenhuma cicatriz de queimadura. E Ivone completa: “Uma entidade 

que todo mundo fala que é ruim, que veio em terra e me ensinou uma coisa muito boa, e até 

hoje todo mundo me chama de chuchu, por causa disso”. Mas Ivone lembra que todo morador 

de Mangueiras, independentemente da religião, tem o costume de usar chás, por que “todos 

foram criados ali dentro, e todos os foram criados com chá. Todos sobreviveram assim”.  
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Tabela com lista das Plantas Medicinais no território de Mangueiras50 

Família/Espécie  Nome  Indicação 
Parte 
usada 

Modo 
de 
prepar
o 

Rosmarinus 
officinalis 

Alecrim 
Doenças associadas ao 
aparelho neurológico; uso 
ritual. 

Folhas 
Chá; 
banho 

Ocimum 
micranthum L.  

Alfavaca  
Doenças associadas aos 
genitais  

Folha Chá 

Hyptis sp.  
Alfazema 
braba 

Doenças do sistema 
osteomuscular; uso ritual  

Folha 
Chá; 
banho 

Gossypium 
herbaceum L.  

Algodão  
Doenças associadas ao 
aparelho respiratório  

Folha Chá 

Alternanthera sp.  Anador  
Doenças do sistema 
osteomuscular  

Folha chá  

Solidago 
microglossa  

Arnica  
Doenças do sistema 
osteomuscular  

Folha; flor; 
raiz 

Sumo; 
banho; 
tintura 

Ruta graveolens 
L.  

Arruda  

Doenças associadas aos 
genitais; assepsia de 
ambientes; emplasto; uso 
ritual  

Folha 
Chá; 
Banhon
atural  

megapotamica 
(Sprengel) 
Moldenke 

Azeitona 
do 
Mato 

Alimentação; depurativo; 
antirreumático 

Planta  
Chá; 
garrafa
da 

Stryphnodendron 
sp.  

Babatimão  
Doenças associadas ao 
aparelho circulatório; anti-
inflamatório; cicatrizante. 

Folha; 
casca 

Chá; 
garrafa
da 

Aloe vera  Babosa  
Uso ritual; cabelos; doenças de 
pele 

Folhas; 
sumo 

Banho 

Musa Banana 
Uso ritual; alimentação; 
artesanato 

Flor; fruto; 
folha; 
casca; 
palha  

Natural  
Cozida  

Plectranthus 
barbatus 
Andr. 

Boldo  
Doenças associadas ao 
aparelho digestivo; uso ritual  

Folha 
Chá; 
banho 

Peumus boldus 
Molina  

Boldo-de 
farmácia 

Doenças associadas ao 
aparelho digestivo; uso ritual  

Folha 
Chá; 
banho 

Eugenia 
dysenterica  

Cagaita  

Doenças associadas ao 
aparelho circulatório; doenças 
associadas ao aparelho 
digestivo 

Folha; flor; 
fruto.  

Chá 

Matricaria 
chamomilla 

Camomila  
Doenças associadas ao 
aparelho neurológico. 
doenças associadas a pele 

Flores 
Chá; 
banho 

                                                           
50

 A base dessa tabela é o anexo 18 (Levantamento da Flora do Território de Mangueiras) do Relatório Antropológico (SIMEÃO et. al, 
p.193-200, 2008). As informações foram atualizadas e complementadas pela equipe responsável pelo presente documento. Nesta 
tabela estão incluídas tanto as plantas encontradas na mata, como nas proximidades das casas.    
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uso ritual  
 

Costus spicatus 
(Jacq.) 
S.w. 

Caninha de 
Macaco 

doenças associadas ao 
aparelho circulatório 
doenças associadas ao sangue 
uso ritual  

folha 
flor 

chá  
banho 

Pothomorphe 
peltata (L.) 
Ou 
Piper 
marginatum 
Jacq. 

Capeba  
Uso ritual  
Alimentação  
antirreumático 

folha 

Chá 
Garrafa
da  
Banho 

Cymbopogon 
citratus (DC.) 
Stapf. 

Capim 
limão 

doenças associadas ao 
aparelho respiratório  
emplasto para dores 
musculares 

folha chá  

Baccharis 
triptera Mart.  

Carqueja  
doenças associadas ao sangue. 
doenças associadas ao 
aparelho circulatório. 

folha chá  

Sechium edule 
(Jacq.) 
Swartz. 

Chuchu  

Folha 
Cicatrizante 
Alimentação 
Depurativo  
 

Fruto 
Folhas  

Chá  
Natural  
 

Siymphytium 
officinalis  

Confrei  Planta abortiva  folha  chá 

Rudgea 
viburnoides ou 
Cordia 
eucalyculata 

Congonha 
de Bugre 

doenças associadas aos 
genitais  
banho ritual  
chá (alimentação) 

folhas 

Banho 
Chá  
Banho 
de 
assento 

Melissa officinalis 
L.  

Erva 
cidreira 

doenças do sistema nervoso  
emplasto para dores 
musculares 

folha chá  

Ficus 
adhatodifolia 

Gameleira 
branca 

Uso ritual  Folhas  Banho  

Zingiber 
officinale Roscol  

Gengibre  
doenças associadas ao 
aparelho digestivo 

raiz chá  

Mentha 
suaveolens L.  

Hortelã  
doenças do sistema nervoso  
inalação 
uso ritual  

folha 
chá  
sumo  
 

Mentha piperita 
L.  

Hortelã- 
pimenta 

doenças associadas ao 
aparelho respiratório  
tempero 
inalação 

folha chá  

Pilocarpus 
microphyllus 
Stapf. ex. 
Ward. 

Jaborandi  
doenças associadas a pele 
crescimento de cabelo 
uso ritual  

folha 
Sumo 
Banho 

Hymenaea 
courbaril Hayne  

Jatobá  doenças associadas ao sangue  
casca 
sumo 

garrafa
da  

Mimosa arenosa Jequiri  Doença inflamatória  Folhas  chá 

Citrus sinensis L.  Laranja  
doenças associadas ao 
aparelho respiratório  

folha 
Flor 

Chá 
Sumo  



Num. 9543045185 - Pág. 181Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

181 

 

alimentação 
calmante  
inalação 

fruto  

Syagrus coronata Licuri 
doenças associadas ao sangue 
 

fruto 
Suco 
Óleo 
Natural  

 
Limão  

Inalação 
Emplasto 
alimentação  
dores na articulação 

folha/ 
flor 

chá  
sumo  

Achyrocline 
satureioides  

Macella  

doenças associadas ao 
aparelho digestivo 
doenças associadas ao sistema 
nervoso 

folha 
flor 

Chá  

Ricinus 
communis L.  

Mamona  

doenças associadas ao 
aparelho digestivo  
inseticida natural (folha 
macerada em árvore) 
uso ritual 

semente  
natural  
banho 

Mangifera indica Mangueira 
Uso ritual  
Alimentação  

Fruto  
folha 

Natural  
banho 

Ocimum 
minimum L.  

Manjericão  
doenças associadas ao 
aparelho digestivo  
inalação  

folha chá  

Chenopodium 
ambrosioides L. 

Mastruz  
doenças infecciosas e 
parasitárias  

folha sum  

Mikania sp.  
Orelha de 
Cachorro 

doenças associadas ao 
aparelho circulatório  
emplasto  

folha sumo  

Bidens pilosa  Picão  

doenças associadas ao 
aparelho circulatório 
doenças associadas ao sangue. 
Hepatite  

folhas 

chá  

Eugenia uniflora Pitanga 
Uso ritual  
Alimentação 
 

Flor 
fruto 

natural 
banho 

Pluchea sp.  
Pitoco 
(Quitoque)  

doenças associadas ao 
aparelho digestivo  
tempero de carne 

folha chá  

Cephaelis 
ipecacuanha A. 
Richard 

Poaia ou 
Ipeca 

doenças associadas ao 
aparelho circulatório  

cipó  chá  

Abelmoschus 
esculentus 

Quiabo  
Uso ritual  
Alimentação 
 

Flor  
Fruto 
folha 

Natural 
banho 

Sambucus 
australis 
Chamisso 
Schwerin 
(Schlechtendal & 
Chamisso) 
Schwerin 

Sabugueir
o 

doenças associadas ao  
aparelho respiratório 
sarampo 
 

Folhas 
Flores  
Bagas  

chá 

Kalanchoe 
brasiliensis 

Saião  
doenças associadas ao sangue 
uso ritual  

folha 
chá 
sum 
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banho 

Ipomoea sp.  Salsa  
doenças associadas ao sangue 
 

planta 
inteira 

sum  
fervido 

Chenopodium 
ambrosioides, 

Santa 
Maria 

doenças infecciosas e 
parasitárias.  

folha chá  

Plantago sp.  
Transagem
/Tanchage
m  

doenças associadas ao 
aparelho circulatório.  

folha 
flor 
raiz 

chá  

Bixa orellana Urucum 
Alimentação 
Uso ritual  

Semente 
 

Natural 
(em pó) 

 

 

Quilombo Luízes e Suas Referências Culturais 

Festa de Sant’Ana 

 

Até onde as lembranças alcançam, a festa de Sant’Ana já era celebrada no Quilombo dos Luízes. 

A celebração começou pela devoção de Maria Luiza, a grande matriarca de referência para a 

comunidade, que prosseguiu a devoção de sua mãe, Anna Apolinária. Embora não possamos 

estimar a data exata de seu início, pelas histórias contadas pelos antepassados e repassadas 

pelos mais velhos, a celebração à santa padroeira da família é centenária.  

Desde a formação do território quilombola, em 1895, a festa de Sant’Ana ocorria anualmente, 

sob os cuidados de Maria Luiza. Depois de seu falecimento, em 1971, houve uma interrupção e, 

em 2000, a retomada, com a ajuda da Secretaria Municipal para Assuntos da Comunidade 

Negra (SMACON), em comemoração aos 100 anos do quilombo. Por conta de questões internas 

na comunidade, ocasionadas pela restrição de espaço devido às invasões de seu território, há 

três anos a festa não tem sido realizada. É importante destacar que durante os períodos de 

inatividade da celebração os quilombolas não deixaram, e não deixam, de expressar sua 

devoção a Sant’Ana. Nesses períodos,, eles manifestam sua fé organizados na Novena  de 

Sant’Ana, cada dia na residência de uma das famílias.  

Quando a festa foi retomada, em 2000, o objetivo inicial era comemorar o centenário do 

quilombo, mas os pedidos para dar prosseguimento à festa foram tantos que ela continuou a 

acontecer ao longo dos anos. Maria Luzia Sidônio, de 75 anos, neta de Maria Luiza e Vitalino, 

conta:  

Todo mundo quis todo ano, todo ano, todo ano, o bairro inteiro ajudava, 

a zona da igreja ajudava, trazia algum pratinho pra oferecer. Porque a 
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festa é assim, a gente faz as comidas de graça, não é nada vendido, mas 

primeiro, antes de tudo, a gente faz aquela mesa compridona pro 

congado, depois que o congado come que todo mundo vai comer. Tinha 

fogueira, tinha capoeirista lá, era tão bom que ficava, quem quisesse ir 

embora depois da missa, fosse, e quem quisesse ficar pra festa ficava. Era 

bom demais, era muito bom! 

 

Uma imagem de barro de Sant’Ana feita pelos antepassados dos Luízes é guardada como 

relíquia através das gerações; atualmente  está sob os cuidados de Maria Luiza Sidônio, de 71 

anos, irmã de Maria Luzia. Sobre a transmissão dos cuidados com a santa, Luzia, conta que 

“cada família que tivesse uma Luiza, ou uma Ana, ficaria com a Sant’Ana. A Sant’Ana foi dos 

escravos, há muitos anos, eles mesmos que fizeram, não é comprada, é feita de barro, de argila”. 

Desde os tempos de Maria Luiza os elementos principais da festa são: a novena, realizada antes 

do dia da santa em 26 de julho, e o hasteamento da bandeira com a participação do congado. 

 

Maria Luiza, mais chamada de Luzia se lembra como era a festa de Sant’Ana na época de sua 

avó, e dos Luízes que vinham de Nova Lima para participar da celebração:  

Quando a gente era pequena a festa de Sant’Ana era uma coisa que eu 

vou te contar, era maravilhosa! Vinha todo mundo! E era bonito! Era 

fogueira mesmo que virava até o outro dia, eram doces e mais doces, 

comida e mais comida, que todo mundo trazia, era uma festa muito 

bonita! E a gente queria porque a Sant’Ana, ela é padroeira nossa por 

causa da Anna escrava, a Anna Apolinária, que era a primeira; depois 

[por causa da] a vovó, que era Luiza, porque a Sant’Ana é a padroeira da 

nossa família. Era uma festa que, eu era pequena, e eu adorava a festa de 

Sant’Ana. O congado era nosso, o congado nosso existe até hoje lá no 

bairro Galo, em Nova Lima, toda vez que tem um congado, tem lá. Tinha 

aqueles caboclinhos. (Luzia Sidônio, ago2017) 

Na época, o levantamento da bandeira era feito pelo congado dos irmãos da matriarca Maria 

Luiza que moravam em Nova Lima. O responsável pela atividade era conhecido como “Antônio 

de Noite”. Luiza, irmã de Luzia, recorda:  
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Aí quando tinha a festa de Sant’Ana era muito bom, vinha o pessoal de 

longe, os parentes que moram lá no tal de Galo, os lá de Nova Lima, vinha 

todo mundo, e tinha uns tios, os irmãos da vovó que eles tinham um 

congado, sabe? Era o tal do tio Ascindino, tio Firmino, os nomes deles 

eram tudo esquisitos, e eles tinham o próprio congado, os irmãos da 

vovó, esses que moravam em nova Lima, no Galo, o congado deles que 

hasteava o mastro, e a gente passava a semana inteira fazendo 

bandeirinha pra festa, sabe, então vinha gente de longe e aqui do bairro 

também. Era a festa do bairro, porque no bairro não tinha nada né? 

Então nessa época de Sant’Ana vinha o pessoal do bairro participar da 

novena, e a gente ficava dias e dias cortando bandeirinha, e a tia Orízia 

enfeitava o altar da Sant’Ana e tinha as novenas que eram muito bonitas. 

(Luzia Sidônio, ago2017) 

Maria de Lourdes Aprígio Pereira, 69 anos, chegou nos Luízes no ano de 

1971, quando casou com Walter Nunes Pereira, neto de Maria Luiza e 

Vitalino. Neste ano ela acompanhou a última festa de Sant’Ana 

organizada por Maria Luiza. Ela se lembra que foi servido arroz doce, pé 

de moleque, doce de abóbora seca, broa de forma, quentão, café, batata 

doce assada, canjica. Também recorda que embora neste ano o congado 

da família não tenha participado, todos contavam sobre sua presença nos 

anos anteriores. 

Luiza se lembra de ajudar a avó nos preparativos da festa, ela sempre varria o quintal com uma 

vassoura de alecrim: 

o quintal era muito grande, e ela dizia “Oh Maria Luiza, varre o quintal 

pra mim!” aí eu tinha que apanhar aquelas folhas de alecrim, ela gostava 

que fazia a vassoura de folhas de alecrim do mato. Sempre tinha um pau 

lá e você mesmo juntava as folhas de alecrim, passava a imbira, era tipo 

um cipó, podia ser de banana, da fibra da bananeira. Quando dá 

bananeira, aí você puxa e tira um cipó. Até pra dentro de casa mesmo 

não usava vassoura mesmo, era vassoura feita das próprias folhas do 

alecrim. (Luzia Sidônio, ago2017) 
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A senhora Alda Maria Nunes, 71 anos, neta de Maria Luiza e Vitalino se lembra que na época de 

sua avó alguns de seus tios passavam pelas brasas da fogueira como forma de provar sua fé em 

Sant’Ana: 

A avenida Silva Lobo ali era a frente da casa de minha avó, tinha uma 

mesa grandona debaixo do pé de manga, onde servia comida para todo 

mundo, vinha gente de tudo quanto é lugar até de Nova Lima, que a gente 

tem família para tudo quanto é canto. Reunia todo mundo. No dia, vinha. 

A fogueira ficava a noite toda. Todo mundo ficava por aí pulando 

fogueira, cantando a noite inteira. Os irmãos de minha avó, eles 

passavam na fogueira pondo o pé e não queimavam. Eu acho que era 

aquela fé tão grande que eles tinham, que já eram tradições da família 

deles, então não queimava. Eles passavam na fogueira pulavam a 

fogueira. Os mais antigos punham os pés, atravessavam pisando e todo 

mundo cantando, batendo palma. Era uma coisa muito grandiosa! (Alda , 

ago2017) 

 

O senhor Maurício Moreira Nunes, de 59 anos, neto de Maria Luiza e Vitalino, se lembra de 

como era a festa no passado e conta sobre a avó: “Ela falava ‘nós vamos fazer uma festança 

aqui!’, então fazia aquela comidaria, colocava as mesas, aquela fogueira, quentinha a fogueira!”. 

Ele recorda de um dos que passavam pela brasa, seu tio Silvino:  

Naquela época minha vó morava aqui embaixo. Fazia aquela reunião, 

com todo mundo, ela fazia as comidas no fogão de lenha lá fora, na época, 

matava as criações. Tinha um tio meu que naquela época devia ter, eu 

calculo, uns 70 anos, tio Silvino que chamava, então à noite eles faziam a 

fogueira, sabe? Porque o pessoal ficava lá na quadrilha, quentão, aquela 

festança toda. A gente juntava as madeiras, lenhas, e fazia aquela 

fogueira enorme, então à noite acendia, aí ela queimava e iam ficando 

aquelas brasas vermelhinhas, ele tirava o sapato ou chinelo, e meia noite 

passava descalço no meio dela. É a fé, eles faziam pra demonstrar que 

tinham tanta fé, passavam no meio da fogueira, descalço assim, e não 

sentiam nada. (Maurício Moreira Nunes,ago2017) 
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Luzia explica que na época de sua avó, a festa era feita em seu quintal, em parte da área que 

hoje é a Avenida Silva Lobo: “era no quintal dela, igual é até hoje, o quintal lá do quilombo. Mas 

hoje não pode ser no mesmo lugar porque o quintal da vovó é a Avenida Silva Lobo, era ali que 

era o quintal”. Na época o mastro era levantado nas proximidades da casa de Maria Luiza, que 

hoje seria próximo da loja de artesanato de Raquel, sua bisneta. Luzia se lembra também que 

eram feitos muitos doces, e compara as comidas preparadas na época da avó Maria Luiza com 

aquelas que eram oferecidas nas festas mais recentes. 

A vovó, naquela época, fazia doce, nunca vi tanto doce, era doce de 

mamão, goiabada, bananada, doce de cidra, doce de mamão, doce de 

laranja da terra. E não era só isso não, matava tudo quanto é galinha, era 

muito bom. Agora nós fazemos de comida de sal. Hoje de sal é 

canjiquinha com suã e feijão tropeiro. De resto a gente faz canjica, arroz 

doce… Cada um que fazia um prato [que] tinha sua mesa, hoje a 

prefeitura dá, mas quem não dá, cada um faz a sua mesa, e serve ali, tudo 

de graça. (Luzia Sidônio, ago2017) 

 

Luiza recorda que a avó, além de gostar muito de fazer doces, também tinha o costume de 

prepara uma canjica do milho amarelo que colhia em sua horta. 

 

Vovó fazia muito doce, ela fazia doce de… ela e a mãe da Júlia, “Maria 

Luiza, vão fazer doce de mamão relado” era relado, não era ralado não. Aí 

a tia Ana, mãe da Júlia… a vovó fazia muito doce de mamão, canjica ela 

cozinhava todo dia, todo dia! Ela mesma pegava o milho, aquele milho 

amarelo, aquele trem é duro pra danar, mas ela cozinhava, aquela canjica 

do milho amarelo. Ela não comprava canjica assim não. A canjica que 

comprava era só pra festa de Sant’Ana, mas a canjica que ela fazia ela 

mesma que tirava a casca do milho, socava, e cozinhava, mas ela não 

cozinhava canjica assim igual a gente faz, com tempero não, era só 

aquele milho cozido na água, ela gostava de comer. E tinha muita coisa, 

que a gente comia muito lá, ela derretia a rapadura pra fazer o melado 

pra comer com farinha, ou com mandioca, então ela fazia muito, a gente 

comia muito lá, melado com farinha ou com mandioca. Ela fazia arroz 
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doce direto, doce de mamão, então sempre tinha, sempre tinha doce de 

mamão, ralado, agora tia Ana já gostava de fazer em pedaço, a mãe da 

Julia gostava de fazer em pedaço. Toda vez que chegava lá “Maria Luiza, 

tem doce aí?”.  

 

Além disso, se lembra que a novena era demorada, pois todas as rezas eram cantadas, e todos 

participavam.  

 

A Novena de Sant’Ana era boa, mas demorava, porque a novena era 

cantada, a Salve Rainha era cantada, e aí tinha ladainha, mas era muito 

bom, era uma diversão que todo dia a gente tinha aquele “Ah, vão pra 

novena”. Então toda noite a gente saía pra novena, ia as moças do bairro. 

No dia da festa mesmo, o bairro inteiro ia, que era uma novidade que 

tinha no bairro. 

 

Núbia Aparecida Sidônio, 45 anos, recorda-se do período após o falecimento da matriarca, 

quando a festa estava paralisada, mas sem abandonar a Novena de Sant’Ana. Além de 

participar desta novena, ela acompanhava suas tias em outras que eram feitas com frequência 

em todo o bairro. A música de Sant’Ana é cantada em todos os dias da novena: 

 

Sant’Ana, me ampare, me assista e conforte 

Sant’Ana me valha na hora da morte 

amai José, Joaquim, Ana e Maria 

eu vos dou o meu coração, minha alma e vida 

assisti-me com piedade na última agonia 

Sant’Ana me ampare, me assista e conforte 

Sant’Ana me valha na hora da morte 

Viva Maria, Sant´Ana também 

que nos leve à glória/ para sempre amém 
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Sant’Ana, me ampare, me assista e conforte 

Sant’Ana me valha na hora da morte 

 

A festa teve  sua retomada no ano 2000. A preparação para a festa começa com a novena para a 

Santa, que inicia-se sempre dia 18 de julho e termina no dia 26, o dia de Sant’Ana. E em cada 

dia as rezas são feitas numa casa diferente da comunidade.  A festa acontece no último sábado 

de julho, o altar é montado próximo de onde ficava a Birosca e todo o quilombo é enfeitado com 

bandeirinhas. O congado busca a bandeira de Sant’Ana onde ela estiver. Geralmente alguém 

pede que ela saia de sua casa, então o local de onde a bandeira partirá é acertado em cada ano.  

Ao final da tarde, é celebrada uma missa conga, em seguida a bandeira da Santa é levantada, 

dando sequência a apresentações musicais, de capoeira, ou leilões.  

 

 Destaca-se que a missa foi introduzida em 2000, com a retomada da festa, ou seja, na época em 

que a esta era organizada pela matriarca Maria Luiza não havia tal missa.  

Como, após o falecimento de Maria Luiza, a família foi perdendo o contato com os Luízes de 

Nova Lima, quando a festa foi retomada no ano 2000,  começa-se a convidar outros reinados 

para promover a celebração. Nos dois primeiros anos da retomada da festa houve a 

participação do “Reinado do senhor Zezinho”, da Vila São José. Em seguida participou o 

“Reinado do senhor Hélio”, do Morro das Pedras. A senhora Luzia explica que, na época do 

senhor Zezinho, a guarda cantava durante toda a liturgia da missa, ficando a cargo do padre 

somente os trechos que são particulares a cada celebração. Já quando havia a participação da 

guarda do senhor Hélio, cantava-se na abertura da missa, na consagração e na despedida. Dona 

Luzia explica: 

Como é no quintal, não é na igreja, a gente amarra uma fita com um laço, 

e o padre fica atrás no altar, só quando o congado canta o padre vira pra 

frente, que o negro tinha que pedir licença pra entrar na igreja. O 

congado entra cantando “oi, dá licença…” aí o padre abre a fita como se 

fosse a porta e ele entra e oferece as coisas, a coroa da rainha, a espada 

do rei do congado, e põe no altar. E aí as partes fixas que a gente canta, 

por exemplo, na hora da consagração, eles cantam: “Oi, tá caindo fulô! Tá 

caindo fulô! É no céu, é na terra. Oi, tá caindo fulô!” Fulô é a flor, é a 

palavra de deus, então essa parte é o congado que canta.  
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Depois do levantamento do mastro, a comunidade oferece para a guarda uma mesa repleta de 

frutas, pães, bolos e biscoitos, além das comidas salgadas e sobremesas, como canjiquinha com 

suã, feijão tropeiro, caldo de mandioca, canjica e arroz doce. Luzia conta:  

É de graça, tudo! Todo mundo [pergunta] “Quanto é?” eu falava “Não, aqui 

ninguém vende nada não, tudo é de graça.” A Sant’Ana dava, no ano seguinte 

tinha até muito mais.  

Participam da festa os Luízes vindos de outras regiões, convidados e também muitas pessoas 

dos bairros próximos. Luzia conta que muitas pessoas ficavam lhe perguntando sobre a festa, 

ela explica: 

A festa de Sant’Ana não é só pra nós, o bairro inteiro vai, tem meninos, 

filho desse pessoal mais rico, que nunca viram congado, e adoraram, e a 

gente tinha que explicar “Vão lá na casa da Luiza pra explicar o que é 

aquilo que eles batem no pé”. Os meninos achavam aquilo a coisa mais 

incrível, as mães vinham aqui com eles todo ano. Uma vez eu tive que 

fazer que a bandeira saísse daqui de casa pra os meninos verem a 

congada, a procissão ir até lá, pra dançar, pras latinhas baterem. Então 

fiz, pra que eles mesmos vissem lá de cima, e o pessoal dos prédios. A 

procissão ficou tão bonita, o congado, porque era assim de criança, cê 

precisa ver. Então eu falei “Vão fazer!” Porque eles ficam perguntando, 

perguntando… “quando é que os homens da latinha no pé vem?”.  Então 

foi bonito na rua, até lá eles cantando e dançando. Da outra vez, eu fiz 

que eles fossem pela Silva Lobo e depois entrassem, pra que todo mundo 

visse.  

 

Toda a comunidade participa da organização e preparação da festa. Durante o período em que 

ela foi retomada (de 2000 a 2014), a articulação foi feita principalmente por Luzia. Ela e a irmã 

Luiza cuidaram dos preparativos para a ornamentação da comunidade, da preparação do altar 

e da mesa de lanches que era feita para a guarda do reinado. Além disso, Luiza também cuidava 

de organizar a liturgia da missa. No dia, todos se reuniam no centro da comunidade para 

montar o altar e enfeitar o lugar. 

Em geral, durante este período, a preparação das comidas da festa era dividida entre algumas 

pessoas, e os recursos necessários, repartidos na própria comunidade. Vera fazia seu 
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conhecido tropeiro; dona Lurdes, a canjiquinha com suã; Júlia, o arroz doce; Dalva e Maria 

também faziam algo como canjica ou caldo de mandioca. 

Para a estrutura da festa, Luzia conta que o quilombo já chegou a contar com o apoio do SESC – 

que forneceu as barraquinhas, nas quais eram servidas as comidas, pula-pula para as crianças, 

piscina de bolas, pipoca– e da prefeitura – que forneceu banheiros químicos e um palanque 

móvel.  

Alda conta que, quando a festa foi retomada, muitas moradoras do bairro Grajaú participaram, 

mas que no final dos anos 2000 começaram a se incomodar com o festejo. Ela acha que o maior 

problema alegado pelas moradoras era o barulho do congado e dos foguetes.  

Pode-se perceber, portanto, a partir do que foi relatado até o momento e da fala de Luzia a 

seguir,  que a festa de Sant’Ana sempre transforma o quilombo e traz uma grande força 

mobilizadora para todos, pela devoção à Santa e também pelo respeito ao seu significado para 

a família, unindo até aqueles que são evangélicos na organização dos preparativos: 

É uma coisa até inexplicável, porque Sant’Ana reúne todo mundo, até 

quem não conversa com ninguém, no dia de arrumar pra festa todo 

mundo conversa com todo mundo, e todo mundo trabalha, faz uma coisa 

pra comer, faz uma coisa pra beber, todo mundo! Eu não queria que 

acabasse, porque parece um milagre, todo mundo se junta.  
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Artes na linhagem de Carlos Sidônio  

A linhagem de Carlos Sidônio, 71 anos, um dos filhos de Maria Luiza e Vitalino,traz em sua 

história uma forte relação com as artesque atravessa as gerações. Carlos Sidônio se casou com 

Maria Verônica Dias com quem teve 11 filhos, entre eles, Maria Luzia Sidônio, atualmente com 

75 anos; Maria Luiza Sidônio, com 71 anos; Carlos Alberto Sidônio (Beto), com 71 anos; 

Tarcísio Dias Sidônio, com 61 anos; Tadeu Dias Sidônio, falecido em 2006 aos 52 anos; e José 

Sidônio Dorneles, falecido em 2004 aos 65 anos. É importante destacar que apesar de as 

serestas, os bailes, os almoços de domingo, os grupos musicais, a capoeira – e também os 

trabalhos manuais transmitidos por Carlos Sidônio se sobressair entre os descendentes de seu 

filho Beto, – essa herança cultural compõe as histórias de vida de muitos Luízes, seja desta ou 

de outras linhagens de Maria Luiza e Vitalino. 

Beto mora no território do quilombo;Luzia e Luiza moram na rua Santa Cruz, onde seu pai 

morava;e Tarcísio mora no bairro Salgado Filho. Carlos Sidônio durante toda a vida gostou de 

se reunir com os amigos aos domingos em seu quintal para tocar e cantar, cada um tocava um 

instrumento: cavaquinho, bandolim, pandeiro, saxofone, e ele acompanhava no violão. Segundo 

Núbia Sidônio, neta de Carlos e, portanto, bisneta de Maria Luiza e Vitalino, “sempre a família 

teve alguma quedinha pra área musical, de tocar alguma coisa”. Maria Luzia e Maria Luiza  já 

cantaram em vários corais de Belo Horizonte, Carlos Alberto é professor de vários 

instrumentos, e Tadeu organizava antigamente vários bailes que eram chamados de Hora 

Dançante. 

Núbia conta que seu avô sempre fazia uma espécie de jongo com os netos.Embora ele não 

nomeasse dessa forma, a forma de expressão afro-brasileira, jongo,  foi uma referência próxima 

que ela identificou em suas pesquisas.  

Era feita uma roda com os netos onde tinham rimas declamadas.Ele 

colocava a gente sentado, todo mundo sentado, então a gente 

primeiramente começava a cantar, então o jongo assim, era falado, era 

em sentido anti-horário, aí cê vai cantando, então, tipo assim, são alguma 

rimas, ou algum canto, como eu posso dizer… igual uma música de igreja, 

tipo cristão, entendeu, alguma coisa assim, e às vezes ele entrava na roda 

e começava a dançar, então tem aquela dança que vai pra frente e vai pra 

trás, tem pulos, tem umbigada. (Núbia Sidônio 21 jul. 2017) 
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Carlos Alberto Sidônio teve com seus irmãos, por volta da década de 1970, um grupo musical 

chamado The Milk Boys. Núbia descreve a formação do grupo: 

Era meu pai, alguns irmãos e tinha, acho, dois amigos de fora.Então, 

assim, eles faziam show em bairro, em festinha de família, festinha de 

bairro, e o nome era The Milk Boys. Aí depois que o grupo terminou meu 

pai deu continuidade na carreira de músico, hoje em dia ele dá aula de 

vários instrumentos, ele toca violão, ele toca baixo, ele toca vários 

instrumentos, órgão, piano.(Núbia Sidônio 21 jul. 2017) 

Os irmãos Beto, Tarcísio, Luzia, Luiza e Tadeu faziam serestas noDiadas Mães que ficaram 

muito conhecidas nos bairros ao redor. Beto tocava o violão, Tarcísio o baixo, Tadeu percussão 

e Luiza e Luzia cantavam. À meia noite, eles começavam a tocar e cantar em homenagem às 

mães e passavam pelas casas deixando bilhetes embaixo das portas. 

Era sempre Dia das Mães, eles esperavam a meia noite quando todo 

mundo estava dormindo. Aí você ouvia só a voz da minha tia, 

maravilhosa, cantando. No bairro todo, na região toda aqui, Grajaú, 

Barroca, Gutierrez, talvez iam no prado também. Que antes era tudo mais 

próximo né? Eu acho que era mais próximo. Faziam a seresta e, debaixo 

da porta, eles deixavam um cartãozinho deDia das Mães;aquela coisa 

legal, sabe? Era muito bom, uma coisa tradicional que tinha e eles 

criaram. (Núbia Sidônio, 21 jul. 2017) 

Apesar de os caminhos sobre a origem da capoeira nos Luízes não serem bem delineados –já 

que no passado não se falava sobre esta arte que era também uma forma de defesa– elaé outra 

marca na história dessa linhagem dos Luizes. Alguns relatos levam a crer que provavelmente 

alguns antepassados sabiam jogar capoeira, mas não o 

expressavamabertamente,demonstrando, apenas em momentos de necessidade,os trejeitos do 

jogo. Isso aparece no relato dos irmãosNúbia e Vitor Sidônio, de 40 anos, cujo trecho pode ser 

lido a seguir. Eles trouxeram, entre a década de 1980 e 1990 o cotidiano dos treinos de 

capoeira para o Quilombo dos Luízes, e se lembram de observar, quando crianças, alguns 

meninos do bairro em suas brincadeiras, o que lhes chamou atenção. Núbia conta que dois de 

seus tios (Tadeu Dias Sidônio e Zé Sidônio Dorneles) tinham uma malandragem em certas 

situaçõese, embora não tenham lhe contado explicitamente, ela se lembra deles usando alguns 

golpes e modos corporais da capoeira.  
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O tio Tadeu era professor de dança de salão e jogava futebol, e praticava 

muito esporte. Não me recordo dele falar assim “eu joguei capoeira, há 

anos em algum lugar” e tal, mas ele tinha os trejeitos, e às vezes ele 

manifestava com alguns golpes de capoeira. Eu sempre ia com o tio 

Tadeu no futebol e às vezes tinha algumas desavenças em jogo de 

futebol, quando o pessoal vinha pra cima dele ele já vinha gingando, ele 

já gingava pra se defender, ele sempre batia a mão, pegava o chinelo do 

pé, colocava na mão, e já vinha gingando pra pessoa.E teve uma vez que 

nós fizemos uma roda de capoeira lá no final da avenida que o Tadeu 

jogou.(Núbia Sidônio 21 jul. 2017) 

Quando Núbia tinha 9 anos, por volta da década de 1980, surgiu o interesse pela capoeira.Ela e 

o irmão Vitor, além de já terem se interessado pelos saltos que alguns meninos do bairro 

faziam, viram um filme que tinha o jogo da capoeira: 

Agente viu o jogo de capoeira, e eu associei os saltos que os meninos 

estavam dando com os saltos da capoeira nesse filme, e achei interesse, 

aí foi a partir desse momento que eu comecei a pesquisar Pastinha, 

Bimba, capoeira.(Núbia Sidônio 21 jul. 2017) 

Ela e o irmão Vitor, que tinha 6 anos na época, manifestaram para sua tia Luzia a vontade de 

aprender capoeira, ela, então, começou a levá-los para frequentar os treinos do Grão Mestre 

Dunga, na Vila dos Marmiteiros– que fica no bairro Padre Eustáquio–, onde permaneceram por 

aproximadamente 3 anos. Com a dificuldade de irem sozinhos para os treinos, Núbia e Vitor 

passaram a treinar com o mestre Reinaldo Kisuco, na capoeira Morro de Santana– que 

ocorriana Savassi–, onde permaneceram por mais alguns anos.Núbia foi uma das primeiras 

mulheres a treinar capoeira em Belo Horizonte, ela se lembra que, na época em que 

começou,conhecia apenas quatro mulheres capoeiristas na cidade: Lúcia Capuêra, Sereia, 

Carlinha e Batatinha.  

Quando Núbia tinha aproximadamente 15 anos e Vitor 10, no fim da década de 1980, eles, com 

seu primo Nei, se juntaram com Renato (que depois se tornou o mestre Chocolate), Petrônio –

os dois eram do Morro das Pedras– e Teco, que morava no quilombo como inquilino, e criaram 

a Associação de Capoeira Cais da Bahia Elestreinavam na rua Bento, no Morro das Pedras, mas 

também na comunidade dos Luízes. Logo depois, esse mesmo grupo criou a banda de 

afroreggae,Swing do Cais. Núbia explica que a banda surgiu de modo espontâneo, quando 
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davam continuidade aos treinos com um samba de roda improvisado, batucando em baldes. 

Eexplica: 

Tinha treino lá em cima, tinha treino aqui na comunidade, e logo após a 

roda de capoeira, o povo ia embora ou então ficava conversando, aquela 

coisa sem graça. Um belo dia o Vitor começou a tocar, tinha um balde, e 

começou a tocar um samba, aí nós fizemos um samba de roda, após a 

roda de capoeira, e depois disso, sempre quando terminava os treinos a 

gente tocava palma, pandeiro, balde. Depois a gente resolveu montar, 

junto com o grupo de capoeira, uma banda, Swing do Cais,por causa do 

nome cais da Bahia, e formamos uma banda de afroreggae. As nossas 

referências eram Timbalada, Olodum, Ilê Aiê e Banda Reflexo. A gente 

cantava música deles e cantava música de capoeira também, e nisso a 

gente falou ‘vamos fazer uma coisa mais completa’. Aí a gente também 

fazia peças teatrais.(Núbia Sidônio, 21 jul.17) 

Aos 13 anos Vitor começou a dar aulas de capoeira e chegou a ensinar em vários espaços da 

região. Ele se lembra que no ano de 1983 os grupos de capoeira ainda enfrentavam problemas 

com a polícia;quando estavam fazendo alguma roda e a polícia chegava, precisavam sair 

correndo “porque eles quebravam o berimbau da gente, eles faziam isso para tomar os nossos 

instrumentos, e era a única forma que a gente tinha pra fazer capoeira”. 
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Trabalhos com a fibra da Pita 

O cultivo da pita (Agave americana) faz parte da história dos Luízes desde a época em que a 

família, Anna Apolinária e seus filhos, morava no Quilombo das Piteiras, em Nova Lima51.  

Quando chegou ao território atual dos Luizes, Nicolau Nunes Moreira trouxe consigo mudas de 

pita e deu continuidade ao cultivo tradicional da família. Antes da invasão dos prédios, existia 

uma grande quantidade de pita em todo o território, influenciando na nomeação da região 

como Fazenda das Piteiras, ou somente Piteiras, e do córrego que atravessava o território, que 

também foi denominado Piteiras.  

A pita era a matéria-prima para a fabricação de colchões, esteiras, faixas usadas para firmar os 

seios e também cinta modeladora, mas um dos maiores destaques desta produção foi a criação 

dos apliques usados no cabelo. Luzia conta que muitos artefatos feitos com a Pita eram usados 

no cotidiano dos Luizes, mas também, fonte de renda. Entre as mulheres que dominavam as 

técnicas de tratamento da matéria-prima e o feitio dos artefatos, estavam as tias Petrina, 

Eulália, Aurora e Flausina, irmãs de Maria Luiza52.  Contemporaneamente, Luzia e sua sobrinha, 

Núbia Sidônio, bisneta de Maria Luiza e Vitalino são as principais referências sobre a pita nos 

Luízes, por guardarem  este saber. Embora não trabalhem regularmente com esta fibra, são 

muito inspiradas por essa tradição que veio de seus antepassados.  

Luzia conta que as tias, “filhas do escravagista, as irmãs da vovó, elas viviam lá, do cultivo de 

pita, com ela que faziam as perucas pras sinhazinhas, e pintavam com chá-mate e cebola”.  Ela, 

que aprendeu a trabalhar a pita com suas tias e ensinou as técnicas para as sobrinhas, se 

lembra ainda que “as tias viviam do cultivo da pita, faziam aquelas perucas de juízes e aqueles 

cachos, viviam disso”. (Maria Luzia Sidônio 15 jun. 2017) 

Luzia chegou a ir a Pernambuco, no início dos anos 2000, para ensinar às canoeiras que 

sofreram com a perda de cabelos a fazer as perucas e enchimentos com pita. Ela também 

ensinou algumas de suas sobrinhas a trabalhar com a fibra, mas quem mais se inspirou no 

processo foi Núbia que chegou a fazer um corpete de pita. Este, no entanto, foi roubado em uma 

exposição feita sobre os Luízes. Núbia explica sobre os usos da pita: 

                                                           
51Dados relatados por Maria Luzia Sidônio, 75 anos, neta de Maria Luiza que era filha de Anna 
Apolinária. 
52Maria Luiza nasceu em 1886 e faleceu em 1971. 
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Elas pegavam a pita e colocavam no meio do cabelo para fazer um coque mais 

volumoso pra ir para um casamento, uma trança mais grossa, e eu até falo que é 

bem parecido. Teve um dia desses que eu consegui umas fibras sintéticas pra 

cabelo, a Luzia até falou “Núbia, isso aqui é pita” e veio realmente um nome, eu 

não lembro o nome, foi um africano que trouxe. Nós temos o canecalon 

importado e tem o canecalon nacional, que é o nylon mesmo, mas este era uma 

fibra, a Luzia falou “Núbia isso é pita”. E realmente a gente conseguiu tingir, e aí 

hoje em dia até usa pra aumentar a trança, então tem essa continuidade. E eu 

pensei, se fazia faixa pro seio e fazia uma atadura pra poder voltar a cintura no 

lugar, porque não o corpete?(Núbia Sidônio, 21 jul. 17) 

Para usar a pita é necessário bater bem as folhas logo depois de colhidas para que as fibras 

amoleçam. Depois de secas as fibras vão sendo desemaranhadas aos poucos até que podem ser 

penteadas para se soltarem totalmente; para isso usa-se, repetidas vezes, um pente de dente 

bem estreitos. Para finalizar a preparação da fibra, é passado sobre elas algum creme próprio 

para os cabelos ou então o toucinho de porco. Assim que estão preparadas, as fibras já podem 

ser tecidas para uma peruca, um aplique de cabelo ou mesmo para serem usadas para dar 

volume a algum penteado e às tranças. Luzia explica que o chá-mate e a casca da cebola eram 

usados para tingir a pita no tom castanho. 

Atualmente não é fácil conseguir folhas da pita, ainda existem alguns pés isolados no território, 

o que contrasta com a abundância do passado. A redução da quantidade da planta foi 

concomitante a todas as transformações que o território e todo entorno passaram. Todos que 

conheceram o espaço antes das mudanças se lembram de um dos lugares de referência para se 

encontrar a pita: o brejo que havia em um dos pontos do que hoje é a Avenida Silva Lobo.  

 

Estética afro 

Núbia Sidônio, bisneta de Maria Luiza e Vitalino, trabalha há mais de 30 anos com a estética 

negra. Ela conta que desde muito cedo as crianças negras começam a aprender a lidar com seu 

próprio cabelo, pois o cabelo afro precisa de cuidados particulares, e o modo de tratá-lo é 

passado de mãe para filha, por exemplo nas várias formas de trançado. Desde criança ela se 

lembra de arrumar os cabelos das colegas no recreio da escola e, a partir dos 9 anos, já fazia 

alguns trançados, coques e penteados em algumas parentes, amigas e clientes da mãe, Firmina 

da Paixão, que era manicure e cabeleireira.  
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Aos 17 anos ela participou de um concurso por meio do qual conheceu Betina Borges, uma 

referência sobre a estética negra em Belo Horizonte. Betina lhe chamou para trabalhar em seu 

salão, Beleza Negra –na rua Pouso Alegre, no bairro Floresta –, onde Núbia permaneceu por 4 

anos, período em que fez 28 cursos. Sobre Betina, ela explica: 

automaticamente a gente se identificou. Ela deu um sorriso pra mim, e 

falou assim “seja bem vinda! Eu sou a Betina” Ou seja, a cabelereira 

famosa que eu queria conhecer e tal, ficava naquela coisa toda, era 

uma referência pra mim também, porque naquela época, na década de 

90 não tinha isso, então uma cabelereira já com toda essa iniciativa, de 

incentivar os negros e falar essa questão de beleza de estética e tal, pra 

mim foi um achado. (Núbia Sidônio, 21 jul. 2017) 

 

Em seguida, Núbia montou seu salão dentro do território do quilombo e continuou fazendo 

cursos para se aperfeiçoar: 

Eu especializei nessa área de cabelo étnico, fiz cosmetologia, fiz 

tricoterapia, algumas coisas legais da área, e fiquei nessa questão de 

cabelo étnico, mas não focado só no afro, eu sempre gostei muito de 

misturar, não gosto de uma coisa só de aprisionar só numa coisa, eu 

falei, não, eu quero entender de todo tipo de cabelo, mas dar ênfase 

pro cabelo étnico e pra estética negra, por que eu sou negra então 

tenho essa referência. (Núbia Sidônio, 21 jul. 2017) 

 

A relação com o cabelo está relacionada à a afirmação e valorização de uma identidade e por 

isso desde jovem, com a militância no movimento negro, Núbia participa de ações de 

valorização da identidade negra. Nesse sentido, ela se lembra que seu tio Tadeu Sidônio: 

cortava o cabelo de muitos rapazes aqui do bairro também. Porque ele 

cortava cabelo e fazia barba, até porque quando começou na onda do black 

power, James Brown e tal, ele que fazia os cortes. Ele colocava uma cadeira no 

quintal e os caras vinham pra cortar o cabelo, cortava de um, cortava do 
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outro. E aqueles cortes quadrados, tudo que tem agora que o pessoal acha que 

é novidade, ele fazia tudo isso. (Núbia Sidônio, 21 jul. 2017) 

 

A imagem abaixo traz uma participação recente em um trabalho feito em junho e julho de 2017 

no aglomerado da Serra/Serrão, ela foi convidada para falar sobre a estética negra em um 

evento do projeto Fica Vivo, que contou também com apresentações musicais, dança e desfile. 

 

A história dos centros culturais em Luízes 

No início dos anos 1990 foi criado o primeiro centro cultural nos Luízes, sediado na Avenida 

Silva Lobo em frente onde hoje está a faculdade Newton Paiva, na antiga casa de Maria Luzia 

Sidônio, de 75 anos, neta de Maria Luiza e Vitalino. O terreno onde funcionou esse centro 

cultural, assim como a área onde foi construída a faculdade, ficam dentro dos limites da 

Fazenda Piteiras, adquirida por Nicolau, o pai de Vitalino, em 1985. Por aproximadamente dois 

anos, o centro cultural manteve suas atividades com a ajuda principalmente de Maria Luzia 

Sidônio, Núbia Sidônio e Vitor Sidônio. No entanto, precisou ser desfeito por causa das 

incessantes ameaças que sofreu de um homem que se supunha proprietário do local. No espaço 

aconteciam ensaios de dança afro e treinos de capoeira da Associação de Capoeira Cais da 

Bahia (fundada por Vitor, Núbia e parceiros do Morro das Pedras), além disso havia uma 

pequena horta, uma pequena biblioteca e uma área onde Vitor criava instrumentos musicais e 

artesanatos. O centro cultural era frequentado pelos quilombolas e por moradores da região 

oeste da cidade, em especial do Morro das Pedras.  Com o fechamento do espaço, os ensaios de 

dança afro e os treinos de capoeira passaram a ser feitos no Morro das Pedras, onde também já 

aconteciam treinos de capoeira e ensaios da banda de Afroreggae Swing do Cais (ver ficha 

Artes na linhagem de Carlos Sidônio).  

No início dos anos 2000 a comunidade retomou o centro cultural em outro local dos limites da 

antiga fazenda Piteiras, na esquina da rua Xapuri com Arthur Ferrari, em uma área que tinha 

sido abandonado por um antigo invasor. Nesse centro cultural havia uma biblioteca, aulas de 

capoeira, dança afro e também oficinas para a produção de diversos tipos de artesanato, por 

exemplo, pulseiras, colares e mandalas feitas com materiais como sisal e sementes, e 

ornamentação de peças de cerâmica com casca de ovo. Nas paredes fotos, quadros e 

artesanatos produzidos pela comunidade eram expostos. Assim como o anterior, esse centro 

cultural atendia a região oeste, principalmente a crianças e jovens do quilombo dos Luízes e do 
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Morro das Pedras. Planejava-se que fossem oferecidos também cursos de corte e costura e 

culinária, o que não pôde ser realizado, devido ao fechamento forçado do espaço. Depois de 

alguns meses de funcionamento, o centro cultural foi destruído arbitrariamente sem qualquer 

tipo de comunicado à comunidade. 

Em um dia de semana, terminou as atividades na parte da tarde e nós viemos 

embora. No outro dia, alguém chegou até a gente pra chamar que eles estavam 

destruindo nosso centro cultural, tinha trator, tinha tudo, jogou tudo no chão, 

assim, não deu oportunidade nem da gente tirar nossas coisas que tinham lá 

dentro. Não sobrou nada! Foi tudo pros escombros abaixo, não respeitaram nada 

da gente. Destruiu tudo! Destruiu, passou o trator, colocou um tapume, nisso a 

gente entrou na justiça, teve uma ordem que era pra gente aguardar 30 dias, mas 

em 30 dias eles subiram o alicerce do prédio, e até hoje aí está assim. (Núbia 

Sidônio, jul. 2017) 

Como da outra vez, depois da demolição, as atividades continuaram novamente no Morro das 

Pedras. Núbia explica a importância que esse centro cultural teve para a comunidade: 

O centro cultural deu uma visibilidade em questão da parte cultural e social tanto 

dentro da comunidade como na região oeste mesmo, nos bairros vizinhos. Agora a 

importância e a visibilidade para os Luízes foi a militância, entendeu? Nossa 

militância, eu e tia Luzia. Então a gente via, a partir das nossas participações em 

congresso, seminários, voltados todos pra cultura negra, pra ênfase da 

comunidade negra, que eu comecei a ter visibilidade assim, a importância de nós 

nos autoreconhecermos. Foi o reconhecimento, foi a valorização, a importância, 

pra saber nossa árvore genealógica, de onde viemos, tudo isso foi a partir das 

militâncias que trouxe essa ênfase, então a primeira participação que a gente teve, 

que nós aparecemos como Luízes, foi em Brasília, em 1995, nos 300 anos de 

Zumbi. (Núbia Sidônio, jul. 2017)  

Recentemente, em agosto de 2017, na intenção de recuperar partes de seu território que 

estavam sob o domínio de empresários, os Luízes ocuparam um lote (Avenida Silva Lobo, 

2083) onde funcionava um estacionamento. O lugar tem sido chamado de Estacionamento 

Cultural e o objetivo é usar o espaço para promover eventos culturais voltados para a 

comunidade e também para o público externo. No dia 3 de setembro de 2017 o espaço recebeu 

um ato em apoio aos Luízes que contou com a participação dos grupos Angola Janga, Afoxé 
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Bandarerê, Escola de Samba da Cidade Jardim e o baque de maracatu do Quintal Escambo 

Cultural. O ato contou com o apoio da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e reuniu muitos 

dos apoiadores do quilombo, tanto na sociedade civil quanto os movimentos sociais que 

refirmaram o apoio aos Luízes. A iniciativa traz uma continuidade dos movimentos anteriores, 

desde a década de 1990, de criação dos dois centros culturais, ressaltando o compromisso em 

fazer do espaço um lugar de cultura, aberto para toda a cidade de Belo Horizonte.  

 

Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango e Suas Referências Culturais 

Festa de Pai Benedito 

A Festa de Pai Benedito, ou Festa de Preto Velho, ocorre em todo último domingo do 

mês de maio, no quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. A festa é uma forma de homenagear essa 

entidade tão importante na história do quilombo e de inúmeras pessoas que receberamb suas 

bênçãos.  

Ele conquistou isso devido a ele ter curado muita gente, curou muito 

menino, muito adulto. Você falou de gratidão, toda vez que toca pra ele 

as pessoas que ele curou, que ele benzeu, que ele cuidou, não deixam de 

ir. Você pode não ver a pessoa a não sei quantos anos, aí você chega na 

festa de Pai Benedito está todo mundo lá. (Renato da Silva, 46 anos, filho 

de Mametu Muiande, conhecido pela díjina de Lembogi, jun. 2017) 

Clarice dos Santos, 62 anos, conhecida pela díjina de Symbelecy, filha de santo de mãe 

Efigênia há mais de 20 anos, acrescenta que a festa acontece como uma celebração à abolição 

da escravidão, visto que os pretos velhos são espíritos ancestrais dos afro-brasileiros 

escravizados no Período Colonial. “[Com] os pretos velhos a gente lembra do passado da 

escravidão. Essa celebração é como se a gente tivesse comemorando a libertação dos escravos, 

eu levo pra esse lado. […] É fundamental poder falar sobre os negros, escravidão, inclusive tem 

cantigas de Preto Velho que falam isso” (Symbelecy, jun. 2017). 

Participam desta celebração: moradores do quilombo, filhos carnais e de santo de 

Mametu Muiande, clientes espirituais de Pai Benedito (muitos que o acompanham desde que 

começou a atender), pessoas do bairro, entre outras que têm proximidade com o quilombo. Ela 

é considerada a mais importante festa pela comunidade.  
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No ano de 2017 a celebração aconteceu em 28 de Maio, das 13 às 20 horas. Contou com 

apresentações do Bloco Kizomba (grupo de percussão do projeto de mesmo nome), rodas de 

capoeira Angola do Projeto Kizomba, mostra do “Albúm de fotos de Manzo”, realizado em 

parceria com a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) e fez parte da programação do 

Festival de Arte Negra (FAN). 

O evento tem diversas etapas, primeiramente realiza-se uma consulta com o Preto 

Velho Pai Benedito, que dá orientações sobre a condução da festa, geralmente sobre as comidas 

e oferendas a serem oferecidas. Há o recolhimento de doações para a festa, que começam a ser 

buscadas principalmente por Cássia Cristina da Silva – 48 anos, conhecida por sua díjina 

Kidoiale, que no candomblé tem o cargo de Makota, segundo ela uma espécie de governanta do 

terreiro – ou por filhos de santo, aproximadamente um mês, ou mais, antes da celebração. A 

decoração do local contém principalmente com peças de chita, flores e folhas, e é feita pelos 

quilombolas de dentro ou fora da religião e os filhos de santo. As filhas de santo do candomblé 

responsáveis pela cozinha, preparam comidas para os convidados e para Pai Benedito, 

podendo preparar dobradinha, canjiquinha, feijoada, feijão tropeiro, todas comidas típicas de 

Preto Velho. Devido ao fato de que a cozinha foi destruída pela ação da Defesa Civil em 2012, as 

kifumbeiras53, precisam improvisar uma cozinha no quintal do terreiro para a preparação 

dessas comidas. Um ponto importante, destacado principalmente por Pai Benedito, é a 

presença da fumaça do fogão a lenha, também improvisado devido à ação mencionada acima. A 

fumaça do fogão a lenha, que se espalha pelo quilombo e pela vizinhança, é uma forma de 

simbolizar o início das celebrações. 

Também há a preparação da mesa de Pai Benedito com rapaduras, pés de moleque, 

vinhos. Makota Kidoiale é a principal responsável por todas as etapas, distribuindo tarefas 

entre filhos de santo, membros da comunidade e pessoas que se voluntariam para ajudar. 

Durante a celebração, por volta das 15h, a primeira etapa são as apresentações do 

Projeto Kizomba, com capoeira e percussão. Kidoiale explica que desde 2002, quando o Projeto 

Kizomba foi idealizado, Pai Benedito abriu espaço para apresentações das crianças em suas 

festas. Isso porque, ele foi um dos principais incentivadores do Kizomba, e pedia para que as 

crianças mostrassem a ele o que estavam aprendendo.  

                                                           
53

No candomblé de Nação Angola, “kifumbeira” é o cargo feminino atribuído àquelas que são responsáveis por preparar as comidas 

que servirão de oferenda para as divindades. 
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A apresentação do Bloko Kizomba, grupo de percussão do projeto, é realizada na rua, 

em frente à entrada do quilombo, contando com um repertório de músicas do ritmo axé, com 

duração média de 40 minutos. Após o término da apresentação do Bloko Kizomba, os 

participantes da festa são convidados a descer ao terreiro para a roda de capoeira com pessoas 

não só do projeto, mas outros capoeiristas da cidade que vão prestigiar o evento. Em 2017, o 

Instituto Undió, uma organização parceira do quilombo, que realiza projetos voluntários que 

levam oficinas de artes à jovens moradores de periferia, inclusive do Projeto Kizomba, ofereceu 

uma grande mesa de café da tarde, com doces, bolos, cafés, chás, biscoitos, servidos do lado de 

fora do quilombo, na rua, enquanto acontecia a apresentação do grupo de percussão.  

Após as apresentações, por volta das 17 horas, dá-se início ao ritual religioso, os filhos 

de santo da casa preparam uma oferenda, chamada Padê, feita de pimenta, azeite de dendê e 

farinha, para Pambu Njila, Inquice da comunicação, dos caminhos e das encruzilhadas, 

guardião e protetor dos terreiros. A oferenda é entregue no assentamento desse Inquice que se 

encontra na parte superior das escadas que ligam a rua ao terreiro. Após essa etapa tem-se 

início a festa, com cantos para os pretos velhos, exemplificadas nos versos seguintes: “No 

tempo da escravidão/quando o senhor me batia/eu gritava por Nossa Senhora/ai meu Deus/ 

quando a pancada doía” e “No dia 13 de maio a assembleia trabalhou/ trabalhou, trabalhou, 

trabalhou em nosso louvor!”Ao longo dessas cantigas os pretos velhos vão chegando ao 

terreiro por intermédio dos filhos de santo médiuns de incorporação – todos de branco, os 

homens de calça e as mulheres vestidas com saias e com ojás, panos que são amarrados na 

cabeça –, incluindo Mametu Muiande que incorpora o Preto Velho Pai Benedito.  

Ainda durante a celebração o terreiro recebe a Guarda de São Benedito. O terno de 

congado participa da festa desde 2016, somando vozes e tambores para cantar para os pretos 

velhos. A guarda foi convidada para a festa a pedido de Pai Benedito, que dizia querer todo seu 

povo festejando os pretos velhos, incluindo as guardas de Congado, que são uma tradição afro-

brasileira cultivada desde o Período Colonial por negros escravizados. Kidoiale explica que 

atendeu prontamente ao pedido de Pai Benedito, e encontrou uma guarda que leva o nome do 

santo de mesmo nome do Preto Velho. A guarda chega pela Rua São Tiago tocando os seus 

tambores e é recebida por Mametu Muiande, realizando um pequeno cortejo passando pela 

rua, descendo as escadas da entrada do quilombo até chegar no terreiro. 

Ao toque da guarda e dos atabaques, os pretos velhos, incluindo Pai Benedito, dão 

passes e benzem as pessoas que estão participando da festa, sendo que muitas delas são 
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clientes espirituais do terreiro há muitos anos e estão lá principalmente para agradecer pelas 

graças alcançadas através de Pai Benedito. 

Pai Benedito batiza as crianças nascidas durante o ano no quilombo e também outras 

crianças, durante esta celebração. Já mais no fim da tarde é servido um jantar com comidas 

típicas de Preto Velho. Por volta das 20 horas, tem-se a subida dos pretos velhos, os médiuns 

desincorporam as entidades, e há o encerramento da festa. 

A festa de Pai Benedito cresceu muito ao longo dos anos, anteriormente o evento 

consistia em toque para os pretos velhos, contando com a presença principalmente de filhos de 

santo. Havia o batizado, as benzenções e cantigas, porém não havia as outras atividades 

culturais. Houve então, um crescimento do público que participa da festa, atualmente ela não 

conta somente com filhos de santo de Muiande e com pessoas do quilombo. Um dos motivos é o 

crescimento da família de santo da matriarca, que atualmente já tem filhos de santo que são 

zeladores de suas próprias casas de candomblé, tendo assim uma grande presença de netos de 

santo de Muiande. A festa é um momento de encontro também de sua família carnal, já que 

alguns filhos, netos e bisnetos não moram mais no quilombo. Além disso, atualmente através 

do Projeto Kizomba e de outras articulações do quilombo com parceiros como a Universidade 

Estadual de Minas Gerais (UEMG) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e com 

outros grupos de capoeira da cidade, o público visitante tem crescido.  

Sendo assim, a festa de Pai Benedito é um momento que passa a agregar pessoas com as 

mais diferentes afinidades com o local e com o Preto Velho. Segundo Lembogi, filho de 

Muiande, a festa que antigamente era restrita aos filhos de santo, passa a ser aberta a toda a 

cidade, e para ele já um patrimônio cultural.  

Ela deixou de ser festa de Pai Benedito pra ser uma festa mais popular da 

cidade. […] se tornou a festa mais importante. Só que ela deixou de ser 

nossa, agora ela virou uma festa de todo mundo, um patrimônio, igual 

vocês estão fazendo aí. Aí vem congado, capoeira, percussão, tambor de 

crioula, virou uma festa tradicional. (Lembogi, jun. 2017) 

Kidoiale também ressalta esse aspecto que torna a Festa de Pai Benedito um ponto que 

agrega e dá espaço para as mais diversas manifestações de matriz africana.  

Eu acho muito bonito a festa do Pai Benedito porque é um encontro de 

todos os povos. É como se Manzo abrisse as portas e se mostrasse por 

inteiro. Toda a família participa e se envolve com interesse da festa 
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acontecer. É uma festa que não é apenas um toque para Pai Benedito. 

Hoje não, hoje a festa do Pai Benedito é o espaço para mostrar que tudo 

que nos foi arrancado ainda tem força aqui. (Kidoiale, jul. 2017) 

A comunidade explica que as festas que ocorrem no local são realizadas através de doações de 

terreiros parceiros, de comerciantes locais, filhos de santo e amigos da comunidade. 
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Festa de Caboclo 

A Festa de Caboclo é citada por Cássia Cristina da Silva, 48 anos, filha de Mametu 

Muiande, conhecida pela díjina Kidoiale, como “uma das mais tradicionais” do candomblé de 

Nação Angola. Além de ser uma celebração às entidades espirituais ligadas aos povos 

indígenas, é também o momento ritual em que a Nação Angola expressa alguns de seus 

principais traços culturais e tradições.  Em Manzo, a Festa de Caboclo é realizada desde os anos 

1980, geralmente no mês de novembro e mobiliza toda a comunidade do terreiro.  A data é 

determinada ano a ano de acordo com consulta ao Caboclo Ubirajara, uma das entidades 

mentoras de Muiande. 

Joana D’Arc da Silva, 51 anos, díjina Sessy Luanvy, filha de Mametu Muiande, explica que 

a Festa de Caboclo “é como uma festa indígena”, a decoração é feita no salão do terreiro com 

folhas, peças de chita e bandeiras do Brasil, já que essas entidades representam a 

ancestralidade dessa terra. Um bolo é oferecido pelas entidades aos convidados, além de 

bebidas feitas de ervas e raízes, muitas frutas, cereais e sementes. Os alimentos servidos são 

tanto comidas típicas das culturas indígenas brasileiras, quanto comidas tradicionais do 

candomblé da Nação Angola; entre elas, farofa de carne seca, tapioca, banana da terra frita, 

mandioca, milho assado, peixes, broas, cubu. 

Durante a festa, uma mesa é organizada com essas comidas que são oferecidas para os 

convidados. Diferentemente do usual entre as festas das religiões afro-brasileiras, nas quais os 

filhos de santo e visitantes oferecem comidas às entidades, são as entidades que oferecem a 
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comida aos presentes. No interior do terreiro, um toque para todos os Inquices dá início à festa 

e depois, de fora do terreiro, tem-se um samba de caboclo, quando as entidades dançam ao som 

dos atabaques.  

Este samba de caboclo pede bastante espaço para acontecer e atualmente acontece no 

terreiro em Santa Luzia. Em meados de 2007, quando a festa ainda acontecia em Santa Efigênia, 

o Caboclo Ubirajara, mentor de Muiande, solicitou à comunidade que a festa fosse feita em um 

espaço maior, onde houvesse, inclusive, mais contato com a natureza. Sendo assim, Muiande e 

seus filhos de santo organizaram recolhimento de doações para que o terreno onde acontece 

atualmente a festa fosse comprado. Para realização das festas também são recolhidas doações, 

geralmente de terreiros parceiros, de comerciantes locais, filhos de santo e amigos da 

comunidade. Ainda que em alguns momentos encontrem dificuldades financeiras para 

conseguir realizar as festas, foi ressaltado que elas nunca deixam de acontecer, pois há 

intervenções das entidades. 

Sessy explica que uma das motivações da realização dessa e das outras festas é 

homenagear e agradecer todas as graças alcançadas através das entidades. “A festa de caboclo 

acontece porque, quando você se inicia [na religião], você precisa dar um agrado para sua 

entidade, porque ela te dá tudo o ano inteiro. Então não custa você tirar um dia da sua vida pra 

agradar essa entidade.” (Sessy Luanvy, jun. 2017) 

Assim como as outras entidades, Muiande também começou a incorporar o seu guia 

Caboclo Ubirajara “muito cedo”, por isso essa entidade também participou ativamente da 

criação de seus filhos. 

todas as entidades dela [Muiande] manifestaram com ela muito nova, muito 

cedo, então eles têm uma importância na nossa vida, e tem uma importância na 

vida da minha mãe, mais do que na nossa. Então se os filhos de santo dela do 

candomblé não quiserem realizar essa festa, nós, os filhos dela, somos obrigados 

a realizar essa celebração. (Sessy Luanvy, jun. 2017) 

 

 

Festa do Exu Paredão 

A Festa de Exu Paredão tem o objetivo de saudar e agradecer a proteção dessa entidade 

e de outros Exus, que acompanham e guiam a comunidade. Sessy Luanvy, filha mais velha de 
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mãe Efigênia, explica o porquê da celebração, explicitando a estreita relação que a família tem 

com essa entidade. Ela conta que sua mãe começou “muito nova” a incorporar essa entidade, 

quando ainda não compreendia bem sua condição mediúnica, sendo o Exu Paredão um dos 

primeiros guias a ter contato com Muiande.  

A festa acontece, desde os anos 1980, no último sábado do período da quaresma, 

período de 40 dias que antecedem a Páscoa cristã. 

Atualmente, devido às intervenções da prefeitura, a Festa de Exu, que acontecia no 

espaço do terreiro em Manzo, passou a acontecer no terreiro que mãe Efigênia possui na 

cidade de Santa Luzia. Mesmo não acontecendo mais no local original, a festa permanece ativa 

e acontece anualmente. 

Anteriormente, por acontecer em Santa Efigênia, local com muita vizinhança (diferente 

de Santa Luzia onde o terreiro fica mais isolado), a Festa de Exu era uma grande festa, contava 

com grande participação principalmente de pessoas do Aglomerado da Serra. Atualmente, a 

festa é menor, com menos convidados, e participam da festa principalmente os filhos de santo 

do candomblé e alguns clientes espirituais. 

A organização da festa envolve muitos dos filhos de santo do candomblé e consiste 

geralmente em etapas de preparação envolvendo ritos fechados específicos de cada entidade. A 

decoração dessa festa é feita no salão do terreiro com as cores preta e vermelha, que são as 

cores preferidas dos Exus. Geralmente são também as cores das indumentárias dos filhos de 

santo que participam da festa. Na festa são servidas comidas típicas de Exus, como farofa com 

dendê e pimenta e também cerveja e cachaça (elementos que também são usados para os 

trabalhos espirituais dessas entidades). 

Assim como a Festa de Caboclo, essa celebração é realizada através de doações, e, 

mesmo que em alguns anos haja alguma dificuldade inicial para conseguir recursos financeiros 

para realizar as festas, elas sempre acontecem após intervenções das entidades, 

principalmente Exus, que segundo Kidoiale são quem sustenta os terreiros. 

 

Esmola para Kavungo 

 A Esmola para a divindade Kavungo consistia em uma peregrinação realizada pelos 

quilombolas de Manzo e por filhos de santo de Efigênia Maria da Conceição, díjina Mametu 

Muiande, 71 anos. Essa prática começou nos anos 1970 e durou até o início dos anos 2010, 
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sempre em agosto, mês dedicado aos ritos específicos dessa divindade  que representa a terra, 

a saúde e a cura das doenças. Kavungo e Matamba são os santos da matriarca do quilombo. O 

grupo caminhava da comunidade quilombola Manzo, no bairro Santa Efigênia, passando por 

pontos importantes da cidade como o  Mercado Central, Zona Boêmia, feira hippie, Rodoviária, 

até o centro da cidade de Belo Horizonte. Todos andavam descalços, vestidos de branco e 

portando apenas balaios de pipoca.  Durante o trajeto o grupo pedia, em nome do santo, esmola 

que podiam ser em dinheiro ou não. Em troca, ofereciam um banho das pipocas que 

carregavam consigo. A pipoca é a comida tradicionalmente oferecida a essa divindade, e é 

usada ritualmente em banhos para limpar o corpo de doenças espirituais e físicas, já que esse 

Inquice é ligado à cura e à saúde.  

Ainda durante esse mês, os filhos de santo do candomblé de Muiande passavam por um 

preceito para Kavungo que envolvia diversas restrições, alimentares, recolhimentos, entre 

outros. Uma das práticas desse preceito é só permitir a entrada no terreiro de pessoas 

descalças e vestidas com roupas brancas, motivo pelo qual a esmola era recolhida com essas 

vestimentas. 

O fato impulsionador desta forma de expressar devoção ao Inquice foi a cura de uma 

doença de pele congênita que acometeu um dos filhos de Mametu Muiande, Renato da Silva, 46 

anos, díjina Lembogi. Muiande já havia tentado vários recursos como tratamento para a doença 

do filho, sem encontrar a solução. Ela explica que se encontrou com uma desconhecida na rua 

que a abordou dizendo que lhe daria cinco pipocas. Esse alimento serviria para, caso houvesse 

alguém doente na família, preparar uma mistura com água e banhar a pessoa necessitada. Na 

época, Muiande ainda não havia se iniciado no candomblé, portanto não conhecia seus ritos, 

não sabendo sobre a utilidade da pipoca antes de ser abordada por essa senhora. Mesmo assim, 

ela deu o banho em Lembogi, e no quarto dia ele já estava curado.  

Após esse episódio, a promessa foi feita por ela para São Lázaro, santo católico 

associado à cura de doenças de pele, e sincretizado com a divindade da Nação Ketu, Obaluaê, 

correspondente a Kavungo na Nação Angola. Muiande ressalta que a prática de tirar esmola 

para Kavungo começou a ser realizada também por outros terreiros da cidade. 

E aí eu prometi à São Lázaro – não foi nem Obaluaê – que enquanto viva eu 

estivesse, até ele [Lembogi] fazer 7 anos ele ia comigo, pedir a esmola. Depois de 

7 anos só Deus sabe, porque eles viram adolescente né. […] Mas mesmo depois 

dos 7 anos ele ainda foi conosco. [...] E foi indo, as pessoas [de outros 
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candomblés] vendo. E aí começaram todos terreiros [da cidade] a tirar esmola. 

Isso é muito bonito. Isso aí faz falta. (Muiande, jun. 2017) 

Joana d’Arc Silva, díjina Sessy Luanvy, 51 anos, filha carnal de Mãe Efigênia, se lembra 

de quando saíam às ruas de Belo Horizonte pedindo esmolas para Obaluaê: 

 […] saíamos para rua vestidos de branco, descalço, com balaio de pipoca. Se 

viessem dois ou três, íamos dois ou três, se tivessem trinta, íamos trinta. Mas se 

tivesse eu e meu irmão, íamos eu e meu irmão. Não podia deixar de ir. Meu irmão 

foi curado e [hoje] ele não tem nem ferida no rosto. [Antes] ele tinha ferida na 

cabeça, que saía aquele cascorão [sic], aquele mau cheiro. E minha mãe fez essa 

promessa, já que Obaluaê, Kavungo, São Lázaro, significam um Inquice só. (Sessy 

Luanvy, jun. 2017) 

 

Na volta da caminhada, o dinheiro recolhido era distribuído no Intoto, assentamento 

central do terreiro, e contato moeda por moeda pelos filhos de santo. O dinheiro era então 

usado para a realização de uma festa para Kavungo, ainda no mês de agosto. 

Apesar de Mametu Muainde ter prometido pedir a esmola e oferecer os banhos de cura 

até o fim de sua vida, ela precisou abandonar o ritual no início dos anos 2010 para proteger 

seus filhos carnais, adotivos e de santo de atos agressivos de intolerância religiosa por parte de 

evangélicos ao longo do trajeto.  

Essa festa acabou pelo seguinte: os evangélicos hoje não nos deixam. Eu fico 

com medo de pôr meu povo na rua, […] [porque] eles jogam pedra, puxam o 

balaio, correm atrás dos meninos. […] [Era] um momento tradicional. (Mametu 

Muiande, jun. 2017) 

 

 

Projeto Kizomba 

 

Aqui no terreiro a gente trabalha com crianças da comunidade e do 

entorno. As atividades desenvolvidas são: capoeira, samba de roda, dança 

afro e percussão. A gente trabalha muito com os ritmos de tambor 

mesmo: maracatu, samba de crioula, maculelê. A ideia nossa é quebrar o 
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tabu, o preconceito, conversando com as crianças e mostrando para elas 

que o espaço, além de religioso, é um espaço também social, que pode ser 

usado para atendê-las, tirando elas das ruas, acolhendo-as, numa forma 

de abrigo para elas. […] O projeto Kizomba não recebe nenhum recurso ou 

ajuda do governo. É através da cultura mesmo. (Makota Kidoiale, 46 anos, 

filha de Muiande e uma das coordenadoras do projeto Kizomba, apud 

MARQUES, 2015) 

 

Kizomba, do Bantu, “festa do povo que resistiu à escravidão”, é o nome do projeto  criado em 

2002, ligado à Associação comunitária do quilombo de Manzo, a pedido do Preto Velho Pai 

Benedito, mentor espiritual da matriarca do quilombo, Efigênia Maria da Conceição, conhecida 

pela díjina de Mameto Muiande, 71 anos. Segundo os entrevistados, o Preto Velho se 

preocupava com as muitas crianças que cresciam no local com muito tempo ocioso. A partir 

desse pedido a matriarca mobilizou seus filhos Mauro Ferreira, 38 anos, díjina Mukumbi, e 

Cássia Cristina da Silva, 46 anos, díjina Kidoiale, e alguns filhos de santo para que tocassem o 

projeto. Conforme consta em seu texto de criação, o Kizomba propõe “atividades socioculturais 

como forma de educar para o exercício pleno da cidadania visando formar jovens e adultos 

conscientes de seu papel social e que se sintam sujeitos de sua própria história”.   

O projeto, voluntário e sem qualquer tipo de financiamento privado ou apoio do poder público, 

demonstra seu lugar de responsabilidade social ao enaltecer a identidade da juventude negra, 

dissociando-a da guerra às drogas e da criminalidade. É uma forma autônoma de resistir à 

estatística de genocídio da população negra, ao dizer que a juventude importa, tem seu lugar e 

suas raízes. Através do processo afirmativo de “tomada da palavra política” (MARQUES, 2015) 

as atividades do Kizomba ressignificam o pertencimento às tradições de matriz afro-brasileira 

e o fortalecimento de uma autoestima negra, enquanto ferramenta no combate ao racismo e 

intolerância religiosa.  

O projeto oferece regularmente aulas de capoeira e percussão para jovens e crianças da 

comunidade e do entorno. Além disso, se articula de forma autônoma e ativa participando da 

cena cultural e política da cidade, realizando diversas intervenções e movimentações dentro e 

fora do quilombo, propondo oficinas, encontros e apresentações.  

A intervenção da Defesa Civil na comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, no início do 

ano de 2012, que alterou elementos do sagrado e interditou o local, levando as famílias 
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quilombolas a morarem em um abrigo pelo período de 7 meses, também influenciou 

diretamente o projeto Kizomba. Na época mais de 70 crianças participavam das atividades 

artísticas e culturais que o Kizomba oferecia. O projeto, que visa ser uma alternativa para a 

realidade das crianças e jovens de periferia, teve que ser paralisado. Somente em 2016, ele foi 

retomado por Vitória Luísa Santos Cardoso, 19 anos, filha da irmã de criação de Muiande e sua 

companheira Laiza Lamara, ambas percussionistas. Muiande explica que muitas crianças e 

jovens do projeto Kizomba foram perdidas para o tráfico de drogas e a criminalidade, pois, sem 

o projeto, perderam o espaço de sociabilidade e formação que encontravam no quilombo. 

 

Eu quero encontrar esse povo [do Estado] e perguntar, por quê? Por quê 

que nos tiraram daqui e nos levaram pro abrigo? Acabou com o projeto  

[Kizomba], por quê? Hoje a maioria dos meninos [que participavam] do 

projeto estão no crime, tirando foto mostrando metralhadora, cigarro de 

maconha […]. É isso que eles queriam? Ainda conseguimos salvar o sangue, 

a família, o pouco de vocês que são da família. Mas e o projeto com 72 

crianças? O que que aconteceu com esses meninos? Veja aí, os meninos 

estão postando foto com maconha, metralhadora, é isso que está 

acontecendo. É isso que o governo tem que olhar, é isso que a humanidade 

tem que olhar. […] Os outros na droga lá na Serra, um preso, e aí? A 

capoeira, o samba de roda, a gente inventando coisas pros meninos 

aprenderem, para ocupar a cabeça deles. Eu quero uma explicação pra isso. 

(Mametu Muainde, jul. 2017) 

 

As aulas de capoeira ocorrem as segundas e quartas-feiras e são ministradas por Mukumbi 

(Mauro Ferreira, 38 anos), que é filho carnal de Mameto Muiande e morador do quilombo. Na 

capoeira, Mukumbi é conhecido como Lampião e, no quilombo, é mais frequentemente 

chamado de Maurinho. No candomblé ele tem o cargo de kambono, sendo responsável por 

tocar os atabaques, tambores que servem como comunicação com as divindades. A pedido de 

Pai Benedito, ele foi um dos idealizadores do Projeto Kizomba. Maurinho foi aluno dos Mestres 

“Jacaré” e “Mão Branca”. 

As aulas de percussão acontecem às sextas-feiras e sábados, tendo como responsáveis Vitória 

Luísa Santos Cardoso e Laiza Lamara. Vitória, 19 anos, é filha de uma irmã de criação de 
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Muiande, que cresceu no quilombo. Vitória é percussionista, formada nas oficinas do projeto 

Kizomba que participou desde criança. A percussão foi, junto com a capoeira, um dos primeiros 

projetos realizados no Kizomba, era coordenado por Milagros, uma filha de santo de Muiande 

que ofereceu grande contribuição para a criação do projeto. As oficinas de percussão foram 

retomadas no Projeto Kizomba no ano de 2016 por Vitória e Laiza. Juntas, além de coordenar 

as outras atividades do projeto, foram responsáveis por, através das oficinas de percussão, 

reativar as atividades do Kizomba, que desde a desapropriação realizada pela Defesa Civil 

encontravam-se praticamente paralisadas. Das oficinas foi formado um grupo de percussão 

chamado de Bloco Kizomba, composto principalmente por jovens entre 10 e 15 anos, filhos e 

netos dos moradores do quilombo. O Bloco Kizomba se apresenta em diversos eventos 

culturais da cultura afro de Belo Horizonte. 

 

A seguir resumimos algumas das ações articuladas pelo Projeto Kizomba em parceria com 

outras instituições. O detalhamento de cada uma dessas ações está registrado na Parte 5, em 

tabela.   

 Campanha Kizomba estudantil – Arrecadação de Material Escolar para comunidade do 

entorno do bairro Santa Efigênia (2016) 

 Feijão de Ogum: 15 anos de Kizomba(2017) 

 Correio Quilombola entre Manzo e o quilombo Matição (Jaboticatubas/MG, 2017) 

 Oficina de Estamparia Afro em tecidos (2016)  

 Oficina de Turbante em Manzo: Narrativas da Brasilidade - II Mostra Brasil AfroModa 

(2016) 

  “Manzo feito a mão”, Oficina de Web Ativismo (2016)  

 Oficina de Dança Afro no quilombo 

 Oficina de Percussão com o grupo Ubuntu Axé (2016) 

 Oficina com Babilak Bah, “Ritmo, Corpo e Palavra”  (2016) 

 A Mesa de Thereza na festa de Pai Benedito em Manzo (2017); Projeto “O Álbum de fotos 

do Manzo” (2016) (Parcerias com Instituto Undió) 

 Participação de Manzo no Festival Internacional de Capoeira Regional com o evento “Pé 

quente, Cabeça Fria” (2013) 

 Festa Kizomba de Minas com arrecadação de alimentos e agasalhos para comunidade do 

entorno (2011)  
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O espaço do Manzo possui espelhos e barras, alguns instrumentos de percussão – nem todos de 

propriedade do quilombo –,um filtro elétrico de água no local que não atende à demanda da 

quantidade de crianças e jovens que passam por lá, e há apenas um banheiro sem chuveiro. 

Alguns instrumentos tanto da capoeira quanto da percussão, como atabaques, berimbaus, 

tambores foram construídos em oficinas de criação, ministradas por Maurinho. Todos os 

instrumentos são feitos com materiais recicláveis. Existem lanches coletivos, geralmente 

oferecidos por alguém do quilombo, ou por vaquinha feita pelos próprios participantes do 

projeto, cada um dando uma pequena contribuição.  

Foram enumerados diversos recursos desejáveis para uma melhor manutenção do projeto. No 

que toca a infraestrutura, foram mencionados problemas com banheiro, que é insuficiente para 

a quantidade de crianças participantes. Pedro Henrique Balbino dos Santos, 21 anos, filho de 

Kidoiale, que também participou do projeto desde sua criação, diz que seria essencial um 

vestiário (atualmente os participantes utilizam o único banheiro ou mesmo as próprias 

residências do quilombo) para oferecer mais conforto, por exemplo, durante as aulas de dança 

e capoeira. Além disso, o filtro de água que há no local também é incoerente com a quantidade 

de crianças, seria necessário um bebedouro com maior capacidade de armazenamento de água. 

Uma das demandas mais latentes é a necessidade de um financiamento permanente que 

permita, por exemplo, a oferta de alimentação para alunas e alunos antes das atividades. 

Muitas vezes, em condições de vulnerabilidade, jovens do entorno chegam para as aulas sem 

terem feito refeições. Para as aulas de dança e capoeira também seriam necessárias barras para 

alongamento, alguma forma de proteção para o chão e uma melhor iluminação. Para as oficinas 

de artes também faltam recursos como tintas, papéis e um lugar para expor os trabalhos 

artísticos, segundo Pedro, como uma galeria que poderia ser construída em algum local do 

quilombo. Os entrevistados avaliaram a necessidade de adquirir instrumentos para o grupo de 

percussão do projeto, visto que muitos são emprestados e outros estão precisando de reparos.  

Atualmente, o grupo de percussão tem promovido uma campanha de financiamento coletivo 

para manutenção dos instrumentos54. Muitas vezes, para abarcar custos de manutenção do 

projeto, são promovidos sorteios e rifas para a população da região. Alguns patrocínios locais 

são acionados para confecção dos uniformes, bem como reunião de doações dentro da 

comunidade do candomblé.  
                                                           
54

 Disponível em: 
<https://www.catarse.me/kilombomanzo?ref=ctrse_explore_pgsearch&project_id=52446&project_user_id=720199>. Acesso em 06 
out. 2017. 
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Mesmo não contando com todos esses recursos, as atividades do projeto seguem 

semanalmente.   

 

 

 

 

 

Mametu de Inquice  
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No candomblé de Nação Angola, as pessoas responsáveis por zelar os terreiros e por 

iniciar novas pessoas na religião recebem o título de Mametu de Inquice, no caso feminino, e 

Tatetu de Inquice no caso masculino.55 “Mametu”, no bantu, significa mãe, e “Tatetu”, pai, são 

atribuídos, no candomblé. Para tanto é necessário a iniciação na religião, conhecida como 

“Feitura do Santo” que, como explicada por Kidoiale, 48 anos, filha de Muiande, é o momento 

do “despertar do santo”que acompanha a pessoa durante toda sua vida. Para tanto, é preciso 

que se cumpra uma série de preceitos, obrigações e recolhimentos, em um período que se 

estende de 7 a 21 anos. Efigênia Maria da Conceição se iniciou no candomblé de Nação Jeje há 

36 anos, recebendo a díjina, nome que o santo traz, de Muiande. Apesar de ser iniciada em Jeje, 

criou raízes fortes com a tradição bantu do candomblé de Nação Angola. Atualmente é Mametu 

do Candomblé de Angola de mesmo nome do quilombo, Manzo Ngunzo Kaiango.  

Clarice dos Santos, 62 anos, conhecida pela díjina de Symbelecy, Mametu de Inquice 

iniciada há 14 anos por Muiande, explica que qualquer um que esteja disposto a passar pelas 

etapas do processo pode ser preparado para esse ofício, seja aqueles que o “santo chama”, ou 

não. Quando o “santo chama” – o que pode acontecer através de visões, perdas de consciência 

sem explicação física aparente, transe ao toque de cantigas para o santo, entre outros sinais – a 

pessoa pode se recusar à iniciação. Por outro lado, mesmo sem esse chamado a pessoa pode 

decidir seguir na religião. Symbelecy sintetiza dizendo que, a iniciação na religião de matriz 

africana é feita “ou pela dor, ou pelo amor”. 

Para você se tornar um pai de santo uma mãe de Santo, é igual ela 

[Muiande] fala né, o candomblé é uma escola, você entra pro primário, 

pro pré, pro colegial, pro ensino médio, fundamental, mas esse 

aprendizado ele nunca acaba, o candomblé é um eterno aprendizado e 

você só aprende com a mãe de santo, ela que passa as coisas pra gente. 

Aprende vindo no candomblé, vendo ela fazer. (Symbelecy, jun. 2017) 

 

A iniciação para Mametu começa com um recolhimento de 21 dias, quando o iniciante 

deve ser mantido dentro da camarinha, cômodo dentro do terreiro específico para essa prática. 

O iniciado deve cumprir uma série de preceitos, que podem durar de três meses a um ano após 

o recolhimento inicial. Porém, nem todos os iniciados vão seguir o ofício de Mametu. 

Symbelecy, explica que quem escolhe o destino dos iniciados é o Inquice, o Santo. Por exemplo, 

                                                           
55

 Popularmente conhecidos como Mães ou Pais de Santo. 
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uma pessoa pode cumprir todas as obrigações e não tocar seu próprio terreiro, continuando na 

casa em que foi iniciado. Há ainda cargos atribuídos às mulheres que não entram em transe, 

sendo responsáveis por cuidarem do Santodaqueles filhos que entram em transe através de 

vibrações das divindades, e aos homens que também não entram em transe sendo 

responsáveis por invocar os santos através das cantigas e dos sons dos atabaques, tambores 

que só podem ser tocados por eles – respectivamente as Makotas e os Kambonos. Os filhos que 

possuem esses cargos podem ser iniciados, porém nunca se tornarão Mametu ou Tatetu, pois 

somente aqueles que entram em transe pela vibração da divindade podem seguir esse ofício.  

 Para o recolhimento inicial são necessários diversos recursos materiais e rituais do 

candomblé, como esteiras, nas quais o iniciante passará a maior parte do recolhimento; ervas 

para banhos; comidas para serem oferecidas às divindades em seus assentamentos. As pessoas 

que cuidam desse processo são a Mameto ou Tatetu e as Makotas ou Kambonos, que devem se 

afastar da maioria de suas atividades cotidianas para se dedicarem quase que integralmente 

aos cuidados com o filho de santo em processo de iniciação. Após esse período de 21 dias, o 

iniciado passa a ser conhecido como “muzenza”. 

Após essa primeira obrigação são feitas mais uma série de etapas que também 

consistem em preceitos e recolhimentos, tendo como significado comemorar esse despertar e o 

reforço dos seus votos. As etapas são chamadas de “obrigações”, que são feitas 

respectivamente após 1 ano, 7 anos, 14 anos e 21 anos da iniciação. Os períodos tanto de 

preceito, quanto de recolhimento diminuem de ano para ano.  

É na obrigação de 7 anos que se dá o primeiro passo para se tornar uma Mametu. Após o 

recolhimento e o preceito, o filho de santo, então muzenza, passa a ser denominado “kota”. 

Essa é a denominação para aquele filho que já passou pelos processos e adquiriu 

conhecimentos necessários para poder tocar sua própria casa de candomblé, porém ainda não 

iniciou seus próprios filhos de santo. Após iniciar o seu primeiro filho e abrir sua própria casa 

de candomblé, o kota recebe o título de Mametu ou Tatetu de Inquice. Como supracitado, a 

iniciação de seu próprio filho de santo não é obrigatória, podendo um kota continuar nessa 

condição, caso seja desejado, por ele ou pelo Santo(esse desejo do Inquice geralmente é 

manifestado no jogo de búzios, espécie de oráculo da religião de matriz africana). 

É importante ressaltar também que o período para se tornar um Mametu pode durar 

mais que 7 anos. Na verdade, a tradição estabelece, por exemplo, que a obrigação de 1 ano seja 

nomínimoum ano depois da iniciação e assim sucessivamente. Isso porque alguns filhos de 
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santo não conseguem cumprir suas obrigações em dia, como explica Symbelecy. Ela diz que no 

seu caso, por já ter se iniciado mais velha, decidiu cumprir as obrigações com pontualidade. 

A função de uma Mametu, como é o caso de Muiande, consiste em zelar pelo terreiro, em 

diversos sentidos, realizando sua limpeza tanto espiritual como física; lidando com clientes 

espirituais e com pessoas que constantemente buscam ajuda; conduzindo o processo de 

iniciação de seus filhos de santo e todas suas etapas posteriores; zelando por seus filhos de 

santo – iniciados ou não –, sendo para eles a principal referência no processo de aprendizagem 

sobre os fundamentos da religião; dominando o conhecimento sobre plantas para chás e 

banhos; dominando o jogo de búzios, conhecimento passado pela Mametu ou Tatetu ao kota, 

dentre muitas outras atribuições. 

 Antes de sua iniciação, quando Muiande ainda trabalhava na Umbanda (Senzala de Pai 

Benedito) com suas entidades, Exu Paredão, Caboclo Ubiraja e Pai Benedito, sua subsistência 

foi garantida pelos seus trabalhos espirituais, através de doações que conseguia intermediada 

por eles. Isso se reforçou a partir do momento em que Muiande se tornou Mametu, 

principalmente em atividades que incluem atender clientes para jogos de búzios, consultas 

espirituais com entidades ou não, realização de trabalhos espirituais, condução dos rituais da 

religião, iniciação de novos membros, entre outros.  

Como citado acima, uma das funções da Mãe de Santo é iniciar outros praticantes na 

religião. Segundo Symbelecy, Muiande já iniciou quase 30 Mametus e Tatetus.  

Atualmente todas as etapas necessárias para cumprimento dos preceitos e obrigações 

para se tornar Mametu ou Tatetu acontecem em Santa Luzia, onde são realizados os rituais do 

candomblé. Anteriormente à desapropriação da prefeitura, todas elas eram feitas no terreiro 

do Quilombo Manzo em Santa Efigênia. Porém a destruição de elementos essenciais no 

processo, como a camarinha, os quartos de Santo e assentamentos inviabilizam esse processo 

de acontecer no território quilombola como antigamente. 

 

 

Benzeção 

Em Manzo a benzeção é um ofício dominado por Mametu Muiande, 71 anos, matriarca 

do quilombo e por seu filho mais velho, Jorge, conhecido pela díjina de Kemboalá que aprendeu 

a benzer com a avó, Maria de Lourdes Santos Gomes, Dona Pingo, mãe de Muiande. Já Muiande 
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aprendeu observando as benzedeiras do vilarejo onde morava na cidade de Ouro Preto ainda 

quando era uma criança.  

A transmissão desse ofício acontece no cotidiano, através da observação e de interações. 

Não há uma iniciação formal, mas é necessária atenção para aprender as rezas, as plantas e os 

procedimentos específicos para benzer e curar os mais variados males, físicos e espirituais. 

“Todas as rezas são diferentes”, diz Sessy Luanvy. Ela também revela a importância de “passar 

pra frente”os saberes ligados a este ofício. Segundo a benzedeira, todos aqueles que detêm esse 

conhecimento devem ensinar para pelo menos uma pessoa. Jorge explicou que ainda não 

transmitiram o ofício para ninguém, mas que ainda vão passar.  

Alguns dos elementos usados como recurso para as benzeções são: uma trouxinha de 

pano e uma linha com agulha, para cozer torções; um copo com água ou uma rodilha e uma 

panela de pedra, para curar dor de cabeça; um pedaço do caule do assa-peixe, para mordida de 

cobra; uma vara de assa-peixe ou uma vara de mamona, para curar cobreiro.  

Muitas das plantas usadas nas benzeções podem ser cultivadas em casa e os 

entrevistados têm muitas delas em seus quintais. Quando precisam de alguma planta que é 

encontrada apenas em matas, colhem principalmente no entorno da casa de Muiande em Santa 

Luzia, próxima a uma mata.  

 

Maria de Lourdes Santos Gomes, conhecida como Dona Pingo, nasceu na cidade de Ouro 

Preto e mudou-se para Belo Horizonte nos anos 1950. Dona Pingo tinha ancestralidade 

indígena e africana, mas não era adepta a nenhuma religião de matriz africana. Ela carregava 

consigo a tradição da benzeção. Morava no bairro Santa Efigênia, em um lugar próximo a 

Manzo e faleceu em 1998. 

Jorge Luís Pereira, conhecido por sua díjina Kemboalá, tem 53 anos e é o filho mais 

velho de Mametu Muiande. Ele também chegou a Manzo ainda criança com sua mãe, nos anos 

1970 e participou ativamente da construção do local. Atualmente está aposentado e mora no 

bairro Taquaril. Aprendeu a benzer observando sua avó, Dona Pingo. Mas, diferentemente do 

caso de Joana, sua avó não tinha a intenção de ensiná-lo. Jorge conta que a ela estava ensinando 

a uma vizinha do Bairro Santa Efigênia, e, a partir da observação atenta ao processo, ele pôde 

aprender o ofício. Após um período apenas observando, Jorge precisou auxiliar uma criança 

que passava mal em um momento em que a avó não estava disponível, surpreendendo-a com a 

eficiência da benzeção e tornando-se seu aprendiz a partir de então.  
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Eu peguei a criança e benzi e aí a vó chegou lá e pegou a criança e falou, 

"mas a criança já tá benzida", aí eu falei q eu tinha feito, e ela falou, "mas 

quem que te ensinou?", aí eu falei, "a senhora estava ensinando pra Preta 

[uma vizinha] e eu aprendi", aí ela falou comigo, "então tá! Te passar pra 

você então, porque eu tenho que passar isso pra frente". (Jorge, jun. 

2017)  

Jorge disse que não é necessário um lugar específico para realizar a benzeção, porém 

costuma benzer sempre em sua casa no bairro Taquaril. Diferentemente de Joana que de um 

modo geral é procurada por pessoas de diversas idades, Jorge benze principalmente crianças. 

Segundo sua companheira Maria das Graças de Souza Silva, 68 anos, ele é uma referência como 

benzedor na região onde moram. 
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Parte 5 - APONTAMENTOS PARA AÇÕES DE SALVAGUARDA DOS TRÊS QUILOMBOS EM 

BELO HORIZONTE 

 

Nessa seção apresentaremos algumas conclusões da pesquisa, tendo em vista sugestões 

de ações para a salvaguarda dos quilombos Luizes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango, em 

Belo Horizonte, enquanto bens de referência cultural, patrimônio cultural imaterial do 

município.  

De saída queremos chamar a atenção para que, apesar de tamanha adversidade 

(conforme histórico de violações descrito na terceira seção desse Dossiê), as três comunidades 

quilombolas em Belo Horizonte surpreendem pela riqueza de referências culturais 

(apresentadas na quarta seção desse Dossiê) ainda tão vigorosas em seus territórios. 

Surpreende também que, apesar do histórico de atentados contra a sua territorialidade, esses 

territórios quilombolas resistam, persistam, e sejam recompostos e recriados na cidade e 

apesar da cidade.  
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Salvaguarda: Confronto ao Racismo e Garantia de Justiça e Segurança Territorial 

As trajetórias complexas de cada comunidade e sua capacidade de superação das 

adversidades por cada uma sofridas podem ser melhor compreendidas quando evidenciamos 

sua relação fundamental com uma matriz africana e afro-brasileira.  A singularidade cultural 

desses quilombos, esse um objeto privilegiado das políticas de patrimônio, antes de tudo, é a 

manifestação de um modo de vida especifico e etnicamente diferenciado. É como modo de vida 

que os quilombos precisam ser compreendidos e salvaguardados para que haja alguma 

garantia de dignidade no seu tratamento. Para que essa referência sociocultural tão importante 

na formação da diversidade da sociedade brasileira - inspiração para trajetórias de diversos 

movimentos sociais e culturais dedicados ao fortalecimento da identidade negra no Brasil e à 

luta contra o racismo – seja devidamente estimada e analisada. 

Até a promulgação da Constituição de 1988, quando o Brasil, ao menos formalmente, se 

declarou como nação multicultural – o que, no caso das políticas de patrimônio cultural, ficou 

manifesto nos artigos 215 e 216 do texto constitucional –, não havia um reconhecimento oficial 

amplo sobre a importância de outras referências socioculturais para a formação da sociedade 

brasileira, que não as de matriz européia. Muito menos havia a determinação do dever de 

respeitar e salvaguardar as referências dos povos originários e os de matriz africana. Apesar da 

melhoria constitucional no que se refere a essa orientação mais democrática e respeitosa com 

as variadas identidades étnico-raciais no Brasil, o acesso aos direitos previstos na Constituição, 

vinte e nove anos depois de sua promulgação, foi pouco efetivado. Além disso, atualmente, 

vemos serem reativadas ações administrativas e legislativas que evidenciam a continuidade do 

projeto colonizador pelas elites nacionais (essencialmente colonialistas), e sua defesa do  

assimilacionismo/integracionismo ou seja, de uma homogeneização da sociedade brasileira, 

em detrimento da diversidade sociocultural .  

Esse projeto assimilacionista/integracionista, de conversão da diversidade sócio-

cultural em um modo de vida homogêneo – convertendo todas as populações em classe de 

trabalhadores (sob condições precárias, aliás) e consumidores (de monoculturas com altos 

custos), que, via de regra, resume as possibilidades de convivência e experiência social a uma 

‘sociedade da mercadoria’56. Antônio Bispo dos Santos, Nêgo Bispo, lavrador, poeta e pensador 

                                                           
56

Conforme analisam pensadores ameríndiose pensadoresafro-brasileiros. Um exemplo destacado é o 

pensamento de Davi Kopenawa (com Bruce Albert), resgitrado em ‘A Queda do Céu – palavras de um xamã 
yanomami’, Companhia das Letras, 2015; o pensamento de Ailton Krenak em ‘Ailton Krenak – Encontros’ (org. 
Sérgio Cohn), Azougue Editorial, 2015; e o pensamento de Antônio Bispo dos Santos em ‘Colonização, Quilombos – 
modos e significações’, INCTI/UNB, 2015. 



Num. 9543045185 - Pág. 230Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

230 

 

quilombola, de Saco/Curtume (PI)2 define esse projeto nacional como uma operação de  

‘colonização’, para a qual acrescenta a definição  de ‘contra colonização’, processo específico 

das trajetórias de povos e comunidades tadicionais: 

 

Vamos compreender por colonização todos os processos etnocêntricos de 

invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de substituição de uma cultura 

pela outra, independentemente do território físico geográfico em que essa 

cultura se encontra. E vamos compreender por contra colonização todos os 

processos de resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contra 

colonizadores, os símbolos, as significações e os modos de vida praticados nesses 

territórios.” (Santos, 2015. 47-48). 

 

Nesse sentido, é importante destacar as comunidades quilombolas (dentre outras 

comunidades e coletivos organizados por referências socioculturais não colonialistas) como 

‘comunidades contra a colonização’ que, com seu modo controverso (no sentido de 

contraditório/contra-agente do modelo hegemônico) de existir, criam e perduram uma 

variedade de experiências estéticas, éticas, filosóficas, ecológicas e políticas, hoje reconhecidas 

como de importância maior para a formação sociocultural e socioambiental do país. 

Socioambiental, além de sociocultural, porque diferentes modos de tratar a ‘natureza’ (nome 

com que o pensamento e a técnica europeus denominam um conjunto imenso e diversificado 

de seres, formações e populações não-humanos57), resultaram na existência/resistência de 

muitos territórios não devastados, com componentes sensivelmente diferentes daqueles da 

ecologia das modernas cidades industriais que os Estados e as sociedades nacionais foram 

capazes de criar. Antes pelo contrário, a existência/resistência de comunidades como as 

quilombolas resultou na criação de territórios biodiversos e culturalmente complexos (na 

contramão dos processos de simplificação/homogeneização ecológica e cultural dos territórios 

urbanos e industrializados). Esses territórios persistem com uma grande vitalidade, apesar das 

consecutivas ofensivas58 desempenhadas pelos empreendimentos de Estado, de Mercado, e de 

uma sociedade civil racista.  

                                                           
57 Para conhecer o debate antropológico acerca da invenção moderna da separação entre “natura” e “cultura” ver, 
por exemplo, ‘Jamais Fomos Modernos’ de Bruno Latour, 1994; e ‘Os Pronomes Cosmológicos e o “Perspectivismo 
Ameríndio” de Eduardo Viveiros de Castro, 1996. 
58Estamos referindo aqui à idéia de ‘progresso’ e ‘desenvolvimento’ atrelada à empreendimentos violentos como 
extensas monocultoras de soja, cana, eucalipto; imensas barragens hidrelétricas, complexos rodoviários, 
minerários, e outros extrativismos industriais; e à idéia de que os povos originários (ameríndios) e as 
comunidades tradicionais são um entrave inconveniente ao desenvolvimento da nação. 
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Conforme publicação recente da UFOPA, ‘Racismo Institucional uma abordagem teórica 

e Guia de Enfrentamento do Racismo Institucional’, o racismo é uma ideologia que se realiza 

nas relações entre pessoas e grupos, no desenho e desenvolvimento das políticas públicas, nas 

estruturas de governo e nas formas de organização dos Estados. Ou seja, trata-se de um 

fenômeno de abrangência ampla e complexa que penetra e participa da cultura, da política e da 

ética. Para isso requisita uma série de instrumentos capazes de mover os processos em favor 

de seus interesses e necessidades de continuidade, mantendo e perpetuando privilégios e 

hegemonias. Por sua ampla e complexa atuação, o racismo deve ser reconhecido também como 

um sistema, uma vez que se organiza e se desenvolve através de estruturas, políticas, práticas e 

normas capazes de definir oportunidades e valores para pessoas e populações a partir de sua 

aparência atuando em diferentes níveis: pessoal, interpessoal e institucional.59 

Para planejar ações de salvaguarda, é fundamental que se perceba as violações sofridas 

por essas comunidades no contexto mais amplo do racismo “pessoal, interpessoal e 

institucional” que permeia as relações na cidade de Belo Horizonte. É necessário perceber 

também a imprescindibilidade da segurança territorial das continuidades quilombolas em Belo 

Horizonte, condição fundamental para a vitalidade do seu rico repertório de referências 

culturais, apresentadas na quarta seção desse Dossiê. 

Nesse sentido, está tramitando no município, desde 2010, a formalização do território 

de Mangueiras como Área de Diretrizes Especiais. Como resultado desta ação civil pública, foi 

proposta uma lei municipal para demarcar como Área de Diretrizes Especiais (ADE Isidoro, Lei 

Municipal 9.959/2010) a região que pertence à comunidade de Mangueiras. Uma ADE possui 

características específicas, que demandam políticas de intervenção que são superiores aos 

interesses do zoneamento definido pelo plano diretor em que ela se encontra. A definição da 

ADE está no artigo 86 da Lei Municipal 7.166/96: 

Art. 86 − A ADE de Interesse Ambiental é constituída por áreas nas 

quais existe interesse público na preservação ambiental, a ser incentivada pela 

aplicação de mecanismos compensatórios, por apresentarem uma ou mais das 

seguintes características: I - Presença de cobertura vegetal relevante;  II - 

Presença de nascentes, cursos d’água, lagoas e represas;  III - existência de 

áreas cujo lençol freático seja subaflorante, configurando ecossistema de 

brejo;  IV - Existência de expressivo contingente de quintais arborizados;  V - 

                                                           
59 https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2013/05/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-
abordagem-conceitual.pdf. Acesso em outubro de 2017. Para atualização sobre o racismo no Brasil entre 1995 e 
2015: file:///C:/User/Fernanda/Downloads/retrato-das-desigualdades-de-genero-e-raca.pdf. 
 
 

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2013/05/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-abordagem-conceitual.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2013/05/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-abordagem-conceitual.pdf
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Existência de terrenos com declividade superior a 47% (quarenta e sete por 

cento), vegetado ou não; VI - Existência de áreas degradadas, ainda não 

ocupadas, em processo de erosão ativa e/ou cuja vegetação tenha sido 

suprimida ou submetida à degradação. 

 

A conformação de Mangueiras enquanto uma Área de Diretrizes Especiais produziu 

alterações nos projetos previstos para a região. Entre estas alterações está a exclusão da 

proposta de criação da “Vila Olímpica da Copa”, um complexo de hospedagem que seria 

construído nas dependências da Granja Werneck para receber turistas e jornalistas durante a 

Copa do Mundo de 2014, com capacidade para abrigar até 3 mil pessoas. A região onde estava 

prevista a construção da vila olímpica tinha 10 km² de área, eo projeto afetaria não só a 

comunidade de Mangueiras como ocupações urbanas que habitam o local.   

Mas se por um lado foi excluído o projeto da vila olímpica, por outro foi  incluído um 

conjunto habitacional para o programa Minha Casa, Minha Vida com capacidade para atender 

13.000 pessoas. A concretização dessa proposta se daria através de outras ações, como a 

construção da MG-540, pois ela faria a ligação da Linha Verde com a MG-20, bem como o 

desmatamento de uma área verde intocada, localizada na porção leste do território quilombola. 

Além disso serião necessárias reintegrações de posse da área, onde se encontram ocupações 

urbanas com milhares de famílias.  

É fundamental que os quilombos de Manzo Ngunzo Kaiango e de Luízes também sejam 

contemplados com políticas territoriais específicas como a criação de ADE’s focalizando seus 

territórios tradicionais. Nesse sentido, sugeriamos que há algo mais abrangente e providencial: 

inserir nas bases legislativas e administrativas municipais a capacidade de reconhecimento 

formal e titulação dos territórios quilombolas em nível municipal. 

Conforme o Decreto 4887 de 2003 que Regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias: 

Art. 1o  Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a 
delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas 
por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o 
estabelecido neste Decreto. 

Art. 2o  Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
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trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

§ 1o  Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. 

§ 2o  São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as 
utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. 

§ 3o  Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios 
de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, 
sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução 
procedimental. 

Art. 3o  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1o  O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias da 
publicação deste Decreto. 

§ 2o  Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, 

acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, 

estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não-governamentais e entidades 

privadas, observada a legislação pertinente. 60 

 

Ou seja, conforme parágrafo terceiro do Decreto 4887, não há  prejuízo da competência 

concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes 

das comunidades dos quilombos. Considerando isso, sugerimos à Diretoria de Patrimônio 

desempenhar uma importante articulação para sensibilizar o legislativo municipal no que se 

refere a criar as disposições legais necessárias para a implementação de titulação de territórios 

tradicionais no município. Além disso, é importante rever o Plano Diretor municipal para que a 

existência de territórios tradicionais, como os quilombolas, mas não somente (haja vista a 

quantidade de terreiros de umbanda, candomblé e reinados; acampamentos ciganos, etc.) seja 

                                                           
60 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm 
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considerada nos tópicos e componentes em que as questões de uso e ocupação do solo, no 

município, e respeitada em suas singularidades.  

 

 

 

Efetuação de uma Educação das Relações Étnico-Raciais em Belo Horizonte, aliada com 

as comunidades quilombolas 

 

No que se refere se refere à salvaguara dos quilombos em Belo Horizonte como 

patrimônio cultural imaterial do município, além do destaque à justiça e segurança territorial, 

considerando sua territrialidade como componente principal da cultura e da identidade 

quilombola, é primordial recolocar sua história, cultura e política no ensino nas escolas. Essa 

deverá ser uma ação sistemática cujos  resultados serão sensíveis a longo prazo. Porém, é a 

ação que mais pode surtir o efeito transformador do confronto ao racismo e superação das 

desigualdades e injustiças que incidem sobre essas comunidades e sobre as pessoas 

negras/pretas/de ascendência afrobrasileira na cidade, em geral. 

 Essa é uma consideração não somente técnica antropológica, mas manifesta pelas 

lideranças comunitárias de Mangueiras, Luizes e Manzo Ngunzo Kaiango, envolvidas no 

trabalho de pesquisa e elaboração do presente Dossiê. Essas lideranças, aliás, com destaque 

para a quilombola professora historiadora Miriam Aprígio e para as quilombolas mestras em 

saberes tradicionais na UFMG, Mameto Miande e Makota Kidoiale, já desempenham 

contribuições de grande relevância na área da educação, dentro e fora de suas comunidades. 

Essas experiências precisam ser consieradas e ganhar a devida visibilidade e inserção em 

outros setores intitucionais da Educação na cidade. 

Para tanto, sugerimos que a Diretoria de Patrimônio se dedique a articular esforços para 

a efetuação de uma educação das relações étnico-raciais, da história e cultura africana e afro-

brasileira em todas as escolas no município, destacando a história e cultura dos quilombos em 

Belo Horizonte como sujeitos concretos e vigorosos a serem focalizados nos materiais e 

discursos didáticos, para o ensino e aprendizagem nas escolas. Para esse ensino é urgente uma 

adequada formação e aperfeiçoamento dos professores de ensino fundmental e secundarista, 

considerando também a participação de mestres e mestras lideranças dos próprios quilombos 
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como docentes potenciais altamente capazes de ministrar cursos que focalizem a história e 

cultura de suas comunidades – experiência que vem acontecendo, na UFMG, desde 2014 (na 

UnB, desde 2010). 

A Constituição de 1988 ou Constituição Cidadã foi um marco na transição de um 

governo autoritário para um governo democrático e um marco no entendimento da 

pluralidade que compõe a sociedade brasileira.Reconheceu a igualdade entre sexos, ‘’ raças’’ e 

religiões, além de reconhecer os direitos referentes a comunidades quilombolas e indígenas.Na 

década de 80, várias entidades relacionadas ao movimento negro se reuniram em Brasília para 

elaborar demandas que colaborassem com o processo de produção da Constituinte. Ainda 

assim, as reivindicações feitas no que diz respeito a esfera educacional não foram 

completamente atendidas. Uma das propostas que não foi contemplada pela Constituição foi a 

obrigatoriedade do ensino de História da África e do negro no contexto brasileiro nas escolas 

do país (NUNES, 2010).Rodrigues (p.113, 2005) afirma que: 

[...] essas problematizações trouxeram para a educação o questionamento do 

discurso e da prática homogeneizadora que desprezaram as singularidades e as 

pluralidades existentes entre os diferentes sujeitos presentes no cotidiano 

escolar. Ao exigir reconhecimento e tentar dar visibilidade a uma identidade 

racial negra, o movimento negro, a partir da década de 1970, colocou em 

discussão os fundamentos da democracia racial elaborada e permanente 

reelaborada desde o início do século XX pela elite brasileira.  

 

 A Constituição possibilitou uma maior abertura para reelaboração e complementação 

da legislação. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN9.394/96 – 

aprovada em 1996, tornou possível que a base educacional comum fosse combinada com 

conteúdos que contemplassem a cultura e características das respectivas regiões brasileiras. 

Até este momento, os currículos escolares eram padronizados para todo o território nacional. 

Esta lei inovou ao valorizar as contribuições das diversas etnias e culturas na constituição da 

sociedade brasileira, apesar de ainda não ter tornado obrigatório o ensino de História da África 

no país. ‘’ Não há dúvidas de que a Lei 9394 consolidou diretrizes e bases pluriétnicas para a 

educação brasileira. Às populações indígenas couberam, ainda, artigos específicos quanto à 

educação bilíngue e multicultural.’’ (NUNES, p.55, 2010). 
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 Com a aprovação da Lei 10.639/03 em 2003 durante o Governo Lula, o Estado tornou 

obrigatório o ensino da História e cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos de 

ensino da educação básica de todo país. A perspectiva de uma cultura mestiça e de uma 

democracia racial dá espaço para políticas educacionais reparativas e de ações afirmativas.‘’A 

Lei nº 10.639 alterou a Lei nº 9.394/96, nos seus artigos 26 e 79, tornado obrigatório à 

inclusão no currículo oficial de ensino a temática ‘’História e Cultura Afro-Brasileira’’. O que no 

texto anterior era difuso e abrangia outras etnias passou a ficar focado para a cultura afro-

brasileira’’ (NUNES, p.65, 2010). Os artigos 26 e 79 da nova lei (nº 10.639) estão transcritos 

abaixo: 

Art.26-A - Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 

AfroBrasileira. Parágrafo Primeiro – O conteúdo programático a que se refere o 

caput deste artigo incluirá o estudo da África e dos Africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica 

e política, pertinentes à História do Brasil.  

Parágrafo segundo – Os conteúdos referentes à História e Cultura 

AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo currículo escolar, em 

especial, nas áreas Educação Artística e de Literatura e Histórias Brasileiras. 

 Art. 79-B – O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ―Dia 

Nacional da Consciência Negra’’ (BRASIL, 2003). 

 De acordo com Hédio Silva citado por Jesus (2011): 

A LDB descreve os objetivos da educação nos sistemas educacionais, e a lei 

10.639 vai lá e altera dois artigos, uma parte de um conjunto de 

aproximadamente cem artigos, que é o que a LDB tem. Então, você tem a 

impressão de que se trata de uma reivindicação para que sejam incorporados 

os elementos da história da África e dos afro-brasileiros na disciplina história, 

quando, na verdade, se trata da reivindicação que o movimento negro sempre 

teve (...) preparar a escola pública e o ensino privado no Brasil para dialogar 

com a diversidade, para estancar a hostilidade racial que 

freqüentementevitimiza adolescentes e crianças negras nas escolas (SILVA, H. 

Apud ALBERTI; PEREIRA, 2007, p.432). 

 Com a lei 10.639, há a possibilidade de revisitar a história brasileira que  
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Durante anos... foi trabalhada com uma análise muitosuperficial sobre a 

participação efetiva do negro e sua trajetória histórica, os 

relatosrestringiam-se a apenas alguns aspectos ligados à questão da 

escravidão e doprocesso de abolição. O negro era sempre apresentado 

como escravo, não comoescravizado, como obediente e não contestador 

da sua condição de escravizado,como responsável pelo trabalho e não 

como construtor de riqueza.(SENA, p.34, 2015). 

 

 Em 2004, foram publicadas as “Diretrizes curriculares nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira eafricana”. Essas 

recomendam conteúdos e abordagens para a prática docente e, mesmo tendo em vista uma 

prática interdisciplinar, a disciplina de história é considerada estratégica. ‘’ O ensino de história 

relaciona-se, na história, a movimentos e processos de manipulação da memóriae a diferentes 

tentativas de reconfiguração identitária em seus variados matizes’’(PEREIRA, p.25, 2008).As 

disciplinas de Artes e Literatura também foram consideradas aquelas em que os aspectos 

valorizados pela lei deveriam ser mais intensamente aplicados. 

 Em Belo Horizonte, após a promulgação da lei 10.639, aconteceram mudanças no 

currículo básico comum tanto em nível estadual quanto municipal. Segundo a Secretaria 

Municipal de Educação, legalmente a temática que tange as relações étnico-raciais foi integrada 

aos currículos, mas ‘’não há dados que possam confirmar quantitativamente se amesma está 

sendo trabalhada adequadamente, uma vezque ficou a cargo das instituições decidir a forma de 

ser abordada... De acordo com os entrevistados, não há nenhumtipo de exigência/orientação 

por parte das Secretarias noque concerne à implementação da lei, ficando a cargodos 

Supervisores e docentes implementá-la ou não; estapode ser significativamente elaborada, 

visando atenderos objetivos da lei, ou simplesmente trabalhada nosentido de “tocar no 

assunto”’’( Silva et al., p.65, 2009). 

 NUNES (p.81, 2010) coloca que: 

 

O Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, visando regulamentar 

aalteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

pela Lei10.639/03 e também o Parecer CNE/CP 003/2004 e a Resolução 

CNE/CP 1/2004,instituiu, através da Resolução CME/BH nº 003 de 20 de 

novembro de 2004, as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e parao Ensino o Ensino de História e Cultura Afro-
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Brasileira e Africana.Percebe-se que talresolução foi instituída no ano seguinte 

à promulgação da Lei e no mesmo ano daaprovação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Não deixa de ser significativo que aresolução date de 20 de 

novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, recobrindo a instituição das 

Diretrizes Curriculares Municipais de certo simbolismo. A resolução,assim 

como o Parecer nº 083/04 que a precedeu, atende às determinações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, ao mesmo tempo em que enuncia a 

autonomia dosestabelecimentos de ensino e garante o apoio teórico e a 

supervisão dos trabalhos. 

 

 

É preciso garantir a efetização de ensino, e envolver os Quilombos em Belo Horizonte  no foco central da 

abordagem desse ensino nas escolas do município. Para tanto, sugerimos que sejam  elaborados 

programas de formação, capacitação e aperfeiçoamento dos professores de ensino fundamental e 

secundarista, considerando a competência e o notório saber dos próprios mestres e mestras 

quilombolas, lideranças históricas e políticas das comunidades, como professores desses cursos. A 

eficácia de uma realização como essa pode ser confirmada tomando-se  a experiência da Universidade 

Federal de Minas Gerais(UFMG), em seus cursos de Fomação Transversal em Saberes Tradicionais, e 

curós de Formação Transversal em Relações Etnico-Raciais, oferecidos, desde 2014, pela Pro-reitoria de 

graduação dessa universidade, a todos os  estudantes matriculados em quaisquer cursos na 

universidade. Dentre as disciplinas ofertadas nessas formações houve ao menos quatro que contaram 

com Mameto Muiande e Makota Kidoiale, do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango61; e como Antônio Bispo 

dos Santos, do Quilombo Saco/Curtume, Piauí, e Arnaldo de Lima, do Quilombo Custaneira, Piauí, 

e com Maria Luiza do Quilombo Namastê, de Ubá/MG62, como docentes especiais da 

universidade, reconhecidos por notório saber. 

 

As Diretrizes Municipais também reforçam a ideia de que o entendimento de uma sociedade 

plural e multicultural é significativo para toda a sociedade brasileira e não apenas para um 

segmento da sociedade. São compostas de 14 artigos e dois deles reiteram a importância da 

produção de material didático e livros por parte do governo com o conteúdo que envolva 

                                                           
61 Disciplinas ‘Catar Folhas: saberes e fazeres do povo de axé’ oferecidas em 2016 e 2017; e disciplina: Saberes 
Tradicionais – Línguas e Narrativas: pensamento e ação comunicacional nas comunidades tradicionais, no 
primeiro semestre de 2016. Conferir em: https://www.ufmg.br/meulugar/wp-content/themes/festival-
verao/Horarios-FT-2017-01.pdf  
62Disciplina Saberes Tradicionais – ‘Cosmociências: Confluências quilombolas contra a colonização’. Conferir em: 
https://www.ufmg.br/meulugar/wp-content/themes/festival-verao/Horarios-FT-2017-01.pdf 
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relações étnico-raciais. O 5º artigo das Diretrizes Municipais citado por NUNES (p. 82, 2010) 

propõe que: 

Art. 5º Os órgãos do Sistema Municipal de Ensino incentivarão e criarão 

condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, 

seusprofessores e estudantes de materiais didáticos necessários para a 

educaçãodas Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2004a, p. 25).  

 

 Nesse sentido, a autora coloca que para atender esta especificação a Prefeitura 

distribuiu bienalmente (2003, 2005 e 2007) a todas as escolas municipais da cidade de Belo 

Horizonte Kits de Literatura Afro-Brasileira. Nunes (2010) também ressalta que em Belo 

Horizonte, assim como em outros lugares do Brasil, existia uma legislação anterior a lei 10.639 

que previa uma educação que abarcasse questões étnico-raciais. No caso da capital mineira, 

esta era a Lei Orgânica de Belo Horizonte de 1990 que já legislava sobre a presença da História 

da África e cultura afro-brasileira nas escolas municipais e sobre a formação de educadores 

sobre o tema. NUNES (p.82, 2010) coloca que: 

 

No capítulo V, Da educação, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte,de 

21 de março de 1990, no artigo 163, há um parágrafo que proíbe a adoção de 

livrosdidáticos que disseminem qualquer forma de preconceito: ―§ 4º - É 

vedada a adoção delivro didático que dissemine qualquer forma de 

discriminação ou preconceito” (BELOHORIZONTE, 1990, s/p). 

 

Além disso, no capítulo X, Das populações afro-brasileiras, reiterou-se 

algumasdisposições da Constituição Federal, como a criminalização do racismo 

e a instituiçãodo 20 de novembro como data cívica integrante do calendário 

oficial do município, eestabeleceu no parágrafo único do artigo 182 que: 

 

Parágrafo único - O dever do Poder Público compreende, entre outras medidas: 

I - a criação e a divulgação, nos meios de comunicação públicos, ou nos privados 

de cujos espaços se utilize a administração pública, de programas de 

valorização da participação do negro na formação histórica e culturalbrasileira 

e de repressão a idéias e práticas racistas; (…) 
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III - a reciclagem periódica dos servidores públicos, especialmente os decreches 

e escolas municipais, de modo a habilitá-los para o combate aidéias e práticas 

racistas; 

(…) 

VI - a inclusão de conteúdo programático sobre a história da África e dacultura 

afro-brasileira no currículo das escolas públicas municipais; (…)(BELO 

HORIZONTE, 1990, s/p). 

 
Importante destacar que no Quilombo Luízes, Miriam Aprígio é historiadora, mestranda 

em Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais (Mespt) da 

Universidade de Brasília, autora de monografias, artigos e dissertação (em elaboração) sobre 

quilombos e, especificamente sobre Luízes. Além disso, Manzo Ngunzo Kaiango recentemente 

publicou um importante livro, ‘Manzo: ventos Fortes de um Kilombo’63, de autoria de Mameto 

Muiande e Makota Kidoiale, com organização da UFMG, 2017. Esses são alguns materiais 

fundamentais paradidáticos que sugerimos ser adotados no ensino, ao menos em Belo 

Horizonte. 

NUNES (2010) também classificou a Escola Plural, vigente nas escolas públicas 

municipais desde a década de 90, como uma pedagogia que corrobora com a discussão 

levantada pela lei 10.639/03 por valorizar uma educação inclusiva e multicultural. A Secretaria 

Municipal de Educação de Belo Horizonte considera que o início do debate institucional sobre 

raça e etnia se deu em meados dos anos 90 com a Lei Orgânica. Neste contexto, a Escola Plural 

era foco de debates sobre o tema em grupos de estudos nas regionais da cidade. (NUNES, 2010)  

Após o ano de 2004 e a promulgação da lei 10.639/03, foi criado o Núcleo de Relações 

Étnico-Raciais e de Gênero e houve um aumento das medidas governamentais a nível 

municipal (NUNES, 2010).  Nunes (p.95, 2010) cita trecho de sua entrevista com a então 

coordenadora do núcleo em 2009(Entrevistado I): 

 

Quando foi em 2004, um ano depois do lançamento da Lei, nós tivemos 

umareorganização interna aqui (na Secretaria Municipal de Educação). Aí 

agente passou a ser constituído por núcleos temáticos. Antes era constituídopor 

temáticas ligadas aos ciclos de formação: currículo, avaliação. Aí a gentepassou 

a funcionar em núcleos temáticos: Núcleo de Meio Ambiente, Núcleode Jovens e 

Adultos, de Saberes Juvenis e o Núcleo de Relações Étnico-Raciais. Que no 

                                                           
63 https://ufmg.br/comunicacao/noticias/livro-conta-historia-de-quilombo-de-belo-horizonte. 
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princípio era Núcleo de Relações Étnico- Raciais e depoisnós assumimos 

também a discussão de gênero (Entrevistado 1). 

  

Foi este núcleo o responsável pela elaboração dos Kits de Literatura Afro, sendo esta 

umas das medidas principais para cumprir a Lei 10.639/03.  Esta política foi inspirada em 

ações promovidas pelo governo de São Paulo que tinha como prefeita Luiza Erundina: 

 

A gente copiou de lá (São Paulo) e desde então damos continuidade (aoenvio 

dos kits). Até hoje a gente faz o levantamento do que é produzido.Selecionamos 

o material, a gente faz a leitura de todos os livros. Todos oslivros que vão para a 

escola são lidos. Todos os materiais que selecionamosestão de acordo, em 

termos de temática e mesmo de conteúdo, com aquiloque a gente acredita que 

seja a valorização da imagem positiva da pessoanegra. Que tragam personagens 

negros, na história ou na ilustração. Quetenham ilustrações não estereotipadas, 

que tragam elementos positivos parao povo negro. E essa continuidade é 

positiva (Entrevistado 1) (NUNES, p. 95, 2010). 

 

A entrevista coloca que os Kits são muito importantes inclusive para a formação dos próprios 

professores que durante sua formação acadêmica tiveram pouco ou nenhum contato com a História da 

África e a cultura afro-brasileira. A formação de professores municipais no que tange ao conteúdo da Lei 

10.639/03 acontece em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais ( NUNES, 2010). 

 

 

Visibilização de ações para Salvaguarda 

Apesar de tantos avanços desde a Constituição de 1988, e apesar da Lei 10.639 e 11.645 

que obrigam o ensino de história e cultura africanas, afrobrasileiras e indígenas nas escolas, 

infelizmente esses povos tradicionais e originários ainda  são vistos como remanescentes de 

um passado desaparecido ou em desaparecimento e não como formas atuais de vida social e 

cultural. Nesse sentido, é de grande responsabilidade do Estado Brasileiro, dos poderes 

estaduais e municipais a negligência, o atraso, o baixo desempenho e a precariedade de fazer 

cumprir as leis. 



Num. 9543045185 - Pág. 242Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

242 

 

Carecemos ainda de meios oficiais mais amplos e populares para a divulgação e 

disponibilização de acesso às pesquisas históricas, antropológicas e etnográficas que 

documentam e descrevem as particularidades históricas, sociais, culturais e identitárias das 

comunidades quilombolas e seus territórios.  Ampliando a divulgação de sua existência, sua 

história e suas lutas, é possível alcançar maior solidariedade de outros segmentos da 

população. Esse apoio é necessário, sobretudo, porque é notória a negligência/violência do 

poder público quanto ao reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais, previstos na 

Constituição. Nesse sentido, em agosto de 2017, esteve prevista (e posteriormente adiada) a 

finalização do processo de julgamento (ADI 3239) da acusação de inconstitucionalidade do 

decreto que regula os procedimentos para titulação definitiva dos territórios quilombolas. Essa 

é uma acusação agenciada pelos setores do agronegócio e da especulação imobiliária, com 

muitos representantes nos poderes executivo, legislativo e judiciário do país. 

No Brasil contemporâneo, existem comunidades quilombolas vivendo em pelo menos 

19 estados da nação. O sítio eletrônico da Fundação Cultural Palmares (FCP) informa, em 2017, 

a existência de mais de 2600 comunidades em todo o país já com certidão de auto-

reconhecimento. Nos períodos colonial e imperial,Minas Gerais foi um dos territórios que 

possuíram maior população negra escravizada e, em 2017, contam-se 294 comunidades 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares64 (FCP). Mas a Federação N’Golo das 

Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais estima a existência de mais de 600 

comunidades quilombolas no estado.Essa diferença entre a estimativa da N’Golo e o número de 

certidões emitidas sugere que ainda há dificuldades para que as comunidades consigam se 

organizar até a iniciativa de auto-declaração oficial.  Essa decisão coletiva pelo auto-

reconhecimento e certificação junto a FCP, bem como o acesso aos meios adequados para o 

acesso à certificação ainda são desafiadores: falta uma comunicação mais adequada, recursos 

humanos, segurança (pois muitas lideranças quilombolas são ameaçadas, oprimidas e 

assassinadas, no Brasil65) e confiança na efetividade de tal procedimento para a conquista de 

direitos e reparação de injustiças. Realizações como o Registros do Quilombos em Belo 

Horizonte como Patrimônio Cultural podem contribuir para ampliar a divulgação das 

                                                           
64http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/quadro-geral-15-05-2017.pdf 
65 Ver, por exemplo:https://www.geledes.org.br/quilombola-assassinado-no-maranhao/; 
https://luizmuller.com/2013/08/20/lider-quilombola-e-assassinado-no-para/; 
https://blogbahianarede.wordpress.com/2014/10/31/filho-de-quilombola-de-rio-dos-macacos-e-assassinado/; 
https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/3894-trabalhador-rural-quilombola-
e-assassinado-em-comunidade-do-municipio-de-lencois; http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2014/07/familia-
aguarda-iml-liberar-corpo-de-lider-quilombola-assassinado-no-para.html. 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/quadro-geral-15-05-2017.pdf
https://www.geledes.org.br/quilombola-assassinado-no-maranhao/
https://luizmuller.com/2013/08/20/lider-quilombola-e-assassinado-no-para/
https://blogbahianarede.wordpress.com/2014/10/31/filho-de-quilombola-de-rio-dos-macacos-e-assassinado/
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comunidades quilombolas no Brasil, e para conferir maior credibilidade aos direitos étnicos 

previstos na Constituição. 

Para a efetiva salvaguarda dos quilombos em Belo Horizonte é fundamental que sua 

existência alcance a visibilidade e a oficialidade devidas que, se já tovessem sido efetuadas, 

poderiam ter evitado trágicos acontecimentos, como os listados na seção 3, ‘histórico de 

violações’. Sobretudo porque, na mairoria dos casos, foi comum agentes do poder público 

municipal alegarem desconhecer a existência de quilombos na cidade; desconhecer, antes 

disso, aliás, o que sejam comunidades quilombolas na atualidade; e desconhecer que suas 

atitudes e desconhecimento têm plena relação com o racismo institucional. Nesse sentido, 

como ações de salvaguarda, sugerimos que a Diretoria de Patrimônio seja capaz de promover 

articulações que multipliquem o alcance da visibilidade dos quilombos na cidade, promovendo 

seminários, cursos, formações e programações continuadas, além de apoiar as comunidades 

em suas iniciativas culturais, e também sociais - dedicadas à promoção da saúde, ao acesso à 

comunicação, por exemplo. 

Nesse sentido, a pesquisa realizou um inventariamento de iniciativas e parcerias 

realizadas, ou em planejamento e desejadas, em cada comunidade quilombola, a fim de 

oferecer um panorama de suas vocações, interesses e prioridades.  Conhecer essas 

experiências, vocações e interesses, e tê-los em consideração para o melhor planejamento e 

aproveitamento de ações pontuais e concretas a serem viabilizadas, no campo da salvaguarad 

do patrimônio cultural, fará toda a diferença na efetividade, alcance e capilaridade das ações. 

Apresentaremos essas iniciativas e parcerias (vocações e desejos) em tabela, no Anexo 1 deste 

Dossiê. Dessa maneira, ações articuladas entre Diretoria de Patrimônio e as associações e 

outras organizações quilombolas poderão garantir a efetividade de quaisquer ações do poder 

público que visem o apoio, a promoção e a salvaguarada das comunidades e suas referências 

culturais. 

 

 

 

Parte 6 - SOBRE OUTRAS EXPERIÊNCIAS QUILOMBOLAS NA CIDADE 

O objetivo dessa seção final é apresentar um caso em que uma potencial comunidade 

quilombola em Belo Horizonte não conseguiu resistir às pressões e violações, à negligencia e 
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invisibilidade e foi desestruturada ao pinto de desisitir de sua auto-declaração junto a 

Fundação Cultural Palmares, no início dos anos 2000. 

Aimportancia desse caso, além de apontar para a possibilidade de uma dezena de casos 

semelhantes em uma cidade como Beo Horizonte, formada e fundada em período pós 

abolicionista, a partir do trabalho de milhares de operáios com expressiva presença de 

afrodescendentes, é destacar quão extraordinária é a resistência dps territórios de Manzo, 

Mangueiras e Luizes nessa cidade que há tantas outras possíveis comunidades quilombolas, 

aniquilou. 

Além disso, queremos chamar a atenção para a iniciativa do Muquifu – Museu dos quilombos e 

favelas de BH, como exemplo de centro de referencia cultural comunitário cujo apouo, 

divulgação e salvagarda tem plena conexão com a salvaguarda dos atuais quilombos em BH. 

Imaginamos ser importante a Diretoria de Patrimônio articular conexões mais duradouras e 

criativas entre Manzo, Mangueiras, Luizes e Muquifu. 

 

 

O caso Vila Estrela 

O Aglomerado Santa Lúcia ou Morro do Papagaio tem registros de sua ocupação 

anterior à construção da capital mineira, Belo Horizonte. Esta comunidade está localizada na 

região Centro-Sul da cidade, cercada por bairros abastados e uma forte especulação 

imobiliária. Desde sua origem, seus moradores, em maioria negros, se engajaram em 

movimentos comunitários para acessar direitos básicos como água encanada, educação, saúde 

e cultura. A partir dos anos 2000, os moradores estiveram envolvidos em um processo de 

construção identitária quilombola. 

A pesquisa de base para a exposição que se segue foi desenvolvida durante o mês de 

agosto e setembro de 2017,  focada principalmente na Vila Estrela, região do Aglomerado Santa 

Lúcia onde se localiza o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos – Muquifu. Neste período, foi 

entrevistado  Mauro Luiz da Silva (50 anos), o Padre Mauro, que é o criador e o atual diretor 

deste museu comunitário. Padre Mauro foi morador do Aglomerado por 17 anos desde que 

chegou a comunidade em 2000 até o primeiro semestre de 2017, quando foi transferido para 

outra paróquia. O conteúdo da entrevista foi fundamentalmente relacionado a questões étnico-

raciais e a história do Muquifu. Outra entrevistada foi Josemeire Alves Pereira (40 anos), 

doutoranda em História e ex-moradora do Aglomerado. Josemeire, assim como outros jovens 
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de sua juventude, foi bastante engajada nos movimentos sociais comunitários. Fez parte da 

Comissão de Direitos Humanos do Morro do Papagaio/Aglomerado Santa Lúcia e foi uma das 

pessoas que mais influenciaram a criação do Muquifu junto ao Padre Mauro. Sua trajetória foi 

influenciada pela experiência vivida na comunidade e, não por acaso, seu mestrado teve como 

tema o Casarão da Barragem Santa Lúcia. O conteúdo da entrevista esteve relacionado ao início 

da ocupação do Aglomerado, a política do autorreconhecimento  quilombola por comunitários 

de vilas e favelas e as conseqüências maléficas de algumas ações de  urbanização na 

comunidade. O livro de Josiemeire “Os Herdeiros da ‘Fazenda Bom Sucesso’ e a População 

Negra na História de  Belo Horizonte (MG)” (PEREIRA, 2016) foi importante fonte de 

informações para a composição deste texto.   Também foi entrevistado Darcy José Martins (78 

anos), o Nozinho, neto de Antônio Pedro, um dos primeiros moradores da Vila Estrela.A 

entrevista teve como tema principal a tentativa de reconhecimento do terreno de seu avô como 

um quilombo. Outro entrevistado foi Eudes Cornélio Gonçalves (65 anos), líder do grupo 

Guarda de Marujos de São Cosme e São Damião e Nossa Senhora do Rosário. Esta entrevista foi 

centrada na história da guarda no Aglomerado Santa Lúcia e um possível processo de 

autorreconhecimento do territórrio sede da guarda como quilombo.  

 

Contextualização Histórica e Geográfica 

 Controvérsias e polissemia são presentes no Aglomerado Santa Lúcia, na cidade de Belo 

Horizonte, até mesmo na forma como os diversos moradores, do aglomerado e da cidade, 

denominam a região. 

 O Aglomerado Santa Lúcia é um conjunto de cinco Vilas: a Vila Estrela que é 

citada por moradores como a mais antiga; ocupadas ao mesmo tempo as Vilas 

Santa Rita de Cássia e Barragem Santa Lúcia; e as ocupações mais recentes e em 

áreas classificadas como de risco: as Vilas São Bento e Esperança’ (FREITAS, p.52, 

2016).  

 

O Aglomerado também é conhecido como Morro do Papagaio e os moradores afirmam que esse 

nome se deve às cenas exuberantes de  muitas crianças brincando no alto do morro de empinar 

pipa. A esse respeito, Padre Mauro, morador do Aglomerado por 17 anos, comentou em 

entrevista: 
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Essa coisa de nome também é uma coisa que sempre me impressionou muito, 

porque os lugares às vezes têm uma referência, mas as pessoas falam outra 

expressão. Então, o Morro do Papagaio cada um vai falar uma coisa. Então, a 

minha versão é essa: Quando você fala Morro do Papagaio, eu penso no 

Aglomerado inteiro. Quando você fala na Barragem Santa Lúcia ou então 

Aglomerado Barragem Santa Lúcia – o nome completo – eu penso no Aglomerado 

inteiro. Mas internamente, as pessoas usam a expressão ‘’ - Ah! Eu vou lá no 

Morro’’ ... Aí ela está se referindo à  parte alta e ‘’ lá no morro’’ está se referindo a 

Vila Santa Rita de Cássia. Ou então, quando ela fala ‘’ - Eu vou lá na Barragem’’, aí 

está falando para frente da Barragem que é a Lagoa. E quando se fala ‘’ - Eu vou lá 

na Vila’’, aí está falando da Vila Estrela. (Padre Mauro, ago, 2017) 

 

O número de moradores do Aglomerado Santa Lúcia também é algo impreciso mesmo 

para os órgãos oficiais de governo. Os dados presentes no sítio eletrônico da Prefeitura de Belo 

Horizonte referentes ao Plano Global Específico – PGE – estão desatualizados66até o presente 

momento desta pesquisa e indicam 16.914 habitantes no Aglomerado, sendo 3.848 famílias 

com renda média de 980 reais e ocupação da terra superior a 75 anos. Segundo FREITAS 

(2016), os moradores afirmam que a população no local está em torno de 50 mil habitantes e 

que esta grande variação nos dados se dá pelo fato de os agentes da prefeitura e de órgãos 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – não acessarem todas as moradias 

do Aglomerado. Quando questionado sobre o número de moradores da região, Padre Mauro 

disse que “já vi dados de 9 mil habitantes, de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes”.  

 O Aglomerado Santa Lúcia está localizado na regional administrativa Centro-Sul de Belo 

Horizonte. Esta regional é composta pelo centro comercial e administrativo da cidade, além de 

bairros com predomínio de moradores com alto poder aquisitivo como é o caso da Savassi, 

Belvedere e Funcionários. É formada no total por 49 bairros e  ‘’dentre os 49 bairros, 21 são 

identificados como vilas de favelas e/ou aglomerados, sendo cinco dessas vilas formadoras do 

Aglomerado Santa Lúcia.’’ (FREITAS, p.56, 2016). 

A ocupação da região onde hoje é o Aglomerado Santa Lúcia é anterior a construção da 

capital mineira. A antiga Fazenda Cercadinho, situada no Arraial do Curral Del Rei e cujo dono 

                                                           
66 Os dados oficiais presentes no site da Prefeitura de Belo Horizonte são de 2003. Fonte: Prefeitura de Belo 
Horizonte. <http://portalpbh.pbh.gov.br> Acesso em: 20 de agosto de 2017 
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era José Cleto da Silva Diniz foi transferida para o Estado, em 1984, para a construção da, então 

futura, capital mineira.  Como herança desta época, há na região da barragem Santa Lúcia o 

Casarão da Fazendinha, também conhecido como Casa da Fazendinha,  Casarão da Barragem 

ou simplesmente Casarão, que era provavelmente a Fazenda Nova67, uma das sedes de 

habitação da Fazenda do Cercadinho. Esse Casarão foi tombado como patrimônio material da 

cidade de Belo Horizonte em 1992. Este caso de tombamento foi pioneiro no município, sendo 

a primeira vez que um pedido de moradores de favela foi acolhido pelos órgãos de patrimônio 

da cidade (PEREIRA, 2012). Mas apesar de seu tombamento, o Casarão parece não existir 

oficialmente na história de Belo Horizonte: “Uma construção contemporânea a ele, o Casarão 

do Museu Histórico Abílio Barreto68, situado na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade 

Jardim, é amplamente divulgado como ‘a única edificação remanescente do Arraial do Curral 

Del Rei’ ou ‘único exemplar de uma época apagada no tempo.’ ” (PEREIRA, p.3, 2012). A última 

proprietária do Casarão da Fazendinha foi Dona Izabel Rocha Magalhães69 e o imóvel 

atualmente está em precário estado de conservação, demonstrando que não houve a 

implementação efetiva de medidas restaurativas no bem. O pedido dos moradores de que o 

espaço se transformasse em um centro cultural também não foi atendido. Dona Izabel, em 

depoimento registrado pela Revista Laje70, declarou que: 

 

  

Pra cidade... eu não sei se ela [a Casa] é tão importante, porque até agora 

eles não me deixaram ver isso. Desde 92 foi tombada esta casa, têm 14 

anos, e ninguém até agora fez nada. Pode até ser importante, mas eu não 

vejo assim tão importante. Eu tentei conservar da minha maneira, do 

jeito que dá, mas ninguém nunca ligou. 

 

 

 Sobre o abandono do Casarão, Padre Mauro comentou em entrevista: 

                                                           
67 A Fazenda Cercadinho possuía duas sedes que receberam o nome de ‘’Fazenda Velha’’ e ‘’Fazenda Nova’’. 
A Fazenda Nova ficou conhecida como Casarão da Barragem e passou pelo processo de tombamento em 
1992(PEREIRA, 2012). 
68 Esse Museu era a sede da antiga Fazenda do Leitão localizada onde hoje é o Bairro Cidade Jardim. 
69Dona Izabel foi moradora do imóvel e faleceu em dezembro de 2010 (PEREIRA, 2012). 
70O trecho da fala de Dona Izabel foi registrado pela Revista Laje e foi retirado de um vídeo-depoimento 
produzido pela equipe do "Projeto Memória Aglomerado Santa Lúcia - Para além do Horizonte Planejado" em 
2005. 
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Aí foi o tombamento da Casa da Fazendinha que agora está praticamente 

demolida. Sobrou pouquíssimo. Patrimônio abandonado. [Esse] Foi um 

tombamento no sentido literal. Tombou, mas tombou mesmo. (Padre 

Mauro, ago, 2017) 

 

É sugestivo que - apesar do indeditismo do reconhecimento do casarão como patrimõnio, 

justamente por se tratar de uma inciativa popular e, especificamente, oriunda de uma 

comunidade negra, de baixa renda, que envolve histórias de outras territorialidades que não a 

da propriedade d efazendeiros anteriores a construção da capital -  precisamente esse bem 

tombado, esteja em tamanho abandono: mais uma vez, um lugar de referência à culturas de 

resistência de matriz afrobrasileira. 

O abastecimento alimentício e de madeira para a construção da cidade de Belo 

Horizonte ficou a cargo da Colônia Agrícola71 Afonso Pena que se constituiu no local 

posteriormente(PEREIRA,2012). Há uma correspondência entre o terreno da ex-colônia 

agrícola Afonso Pena e o lugar onde hoje é o Aglomerado Santa Lúcia.  Um trecho da Proposta 

de Restauração e Agenciamento do espaço, citado por Pereira (2012, p.104) destaca que: 

 

Ao observarmos o mapa do Município de Belo Horizonte, de 1940, 

constatamos o registro da ex-colônia agrícola justamente na região 

denominada hoje de ‘Favela da Barragem Santa Lúcia’. Em 1942, no 

levantamento cadastral elaborado na administração do prefeito Juscelino 

Kubitschek (1938-1942). 

  

                                                           
71Colônia Agrícola ou Núcleos  Agrícolas estavam inseridos em projeto de modernização agrícola do Estado, 
investimento tecnológico para aumentar sua produção e transformar o Brasil em um país desenvolvido. Segundo 
Decreto Federal nº 3.059 de1941 citado por Freitas e Mello (p.473,2014), ‘’Além dos núcleos coloniais a que se 
refere o decreto-lei nº 2.009, de 9 de fevereiro de 1940,o Governo Federal, em colaboração com os Governos estaduais 
e municipais e todos os órgãos da administração pública federal e por intermédio do Ministério da 
Agricultura,promoverá a fundação e instalação de grandes Colônias Agrícolas Nacionais, as quais serão destinadas a 
receber e fixar, como proprietários rurais, cidadãos brasileiros reconhecidamente pobres que revelem aptidão para 
os trabalhos agrícolas e, excepcionalmente,agricultores qualificados estrangeiros.(BRASIL, 1941).A grande 
preocupação era o controle territorial, fixar os agricultores na terra, acabando com a agricultura migratória. A 
natureza deveria ser transformada para atender às demandas locais, promovendo-se assim a transição de um 
meio natural para um meio técnico.(FREITAS; MELLO, 2014). 
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 Os núcleos agrícolas e a construção da nova capital faziam parte de um projeto de 

modernização do Estado em um contexto abolicionista e com aura progressista relacionada à 

República. Uma das ações relativas a construção da capital foi a vinda de trabalhadores 

europeus e brasileiros, que não fossem ex-escravizados, dentro de uma política de 

branqueamento populacional. Estes trabalhadores eram considerados morigerados e 

qualificados para trabalharem na agricultura. Pereira (2016) chama atenção para os raros 

vestígios e documentos relativos à população negra neste cenário pós-escravidão em Belo 

Horizonte, caracterizando essas pessoas como ‘’ silenciados na história da cidade’’. A colônia 

Afonso Pena é a colônia que possui menos documentação e informações no que tange à sua 

população. Com seu fim, as terras se transformaram em bairros das classes mais abastadas da 

cidade (Aguiar, 2006). Josemeire Alves Pereira, historiadora e ex-moradora do Aglomerado, 

comentou em entrevista: 

 

A notícia sobre a presença de trabalhadores negros lá a gente não tem 

por essas fontes oficiais. A gente consegue saber, porque, por acaso, 

conversando com os moradores antigos a gente descobriu... Eu fui 

entrevistar a Dona Ione... Aí ela me contou toda a história de vida dela 

familiar em uma entrevista... relacionando a história da cidade. Fatos que 

aconteceram na cidade que a gente sabe por outras vias, ela conta como 

integrados à vida dela... Por exemplo, essa informação de que tinha gente 

lá desde muito cedo e trabalhando nas colônias, na Colônia Afonso Pena, 

me veio por meio dela. Gente negra trabalhando lá. Ela falou que os pais 

dela se instalaram lá em 1912. A família da Tia Nenem já estava lá 

provavelmente antes, porque a Dona Santa (irmã da Tia Nenem)... nasceu 

em 1910... Então, a partir disso... Eu falei ‘’ -Nossa! É outra história sobre 

a cidade que a gente pode contar a partir dessa perspectiva desses 

trabalhadores negros’’ (Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 

 

 Josemeire comentou em entrevista que em seu trabalho de pesquisa descobriu 

trajetórias de ex-escravizados, escravizados das fazendas do Arraial e de pessoas livres negras 
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que estiveram presentes, mesmo antes da construção da cidade de Belo Horizonte, na região do 

atual Aglomerado. 

 Segundo Pereira (2016), a escassez de recursos do Estado fez com que o Governo 

permitisse e incentivasse a vinda de trabalhadores do interior de Minas Gerais para a 

construção da capital. Alguns desses foram os primeiros moradores da Vila Estrela como é o 

caso do ‘’ Sr. Antônio Pedro da Silva e sua esposa, Dona Maria Eulália dos Santos – oriundos da 

Serra do Cipó e de Paraopeba, respectivamente –, instalaram-se ali desde 1910, com sua 

primeira filha, Santa, que, assim como D. Ione, é uma das primeiras moradoras nascidas no 

lugar’’ (PEREIRA, p.116, 2016). O Sr. Antônio Pedro foi empregado como lavrador da Colônia 

Agrícola Afonso Pena e Dona Maria Eulália, como muitas outras mulheres vindas do interior, se 

tornou empregada doméstica. 

 Tanto a família de Tia Neném quanto de Dona Ione (lembradas por Josimeire no 

trecho de sua entrevista, transcrito acima) são famílias negras que migraram para Belo 

Horizonte em um período logo pós-abolição.’ 

Um dos lugares que eu identifico como uma pequena comunidade 

quilombola que é na Vila Estrela... Um núcleo familiar grande que era a 

família da Tia Neném, Dona Santa. Elas nunca usaram essa expressão ‘’ 

aqui é um quilombo’’. Pelo menos, não que eu tenha ouvido, mas eu 

achava muito semelhante à minha idéia de quilombo: as casas sem 

muros, ... uma grande vila aberta com quase todos ligados por laços de 

família [...] 

Eu estava lá quando a Tia Neném falou que ela só sairia de lá morta. Ela 

falou para mim: ‘’ - Eu só saio daqui morta’’... agora a cidade resolveu que 

tem que preservar, né? Tem que preservar áreas ambientais. Salve as 

árvores. Depois que já acabaram com tudo. Construíram aqueles prédios 

horríveis lá no bairro Santo Antônio inteiro.  

 

A Tia Neném e as irmãs dela são de uma geração – elas são a segunda geração da família 

-  e elas viveram a vida toda ali. Você imagina uma pessoa viver 80, 90 anos ali. Nasceu ali...Elas 

produziram o espaço também...Aí ela falava com muita dor assim ‘’ Porque essas árvores 

aqui...vocês tão querendo construir parque aqui...Você tem árvore aí hoje em dia é graças ao 
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meu pai e a gente que tá aqui. Meu pai que plantou. O Parque Ecológico Santo Antônio foi 

criado em 2008 através do orçamento participativo. 

É certo que, segundo Tia Neném, não havia referência a lembranças sobre escravidão 

nos assuntos familiares, quando ela era criança – o que nos sugere que seus pais não foram 

escravizados’’ (PEREIRA, p.123, 2016).  Tia Neném era o apelido dado para Isaltina da Silva 

Ferreira que era uma das filhas do Sr. Antônio Pedro (migrante da Serra do Cipó, no período 

pós abolição). Ela herdou o terreno (onde residiu no Aglomerado com sua família) de seu pai 

que, por sua vez, o recebeu de um antigo patrão, Sr. Mário. Sobre isso ela comentou em 

entrevista para Josemeire que: 

 

Ele não comprou não. Esse doutor foi que deu, que isso aqui era tudo 

roça, e ele era que plantava as coisas. Então deu esse pedaço todo; tudo 

da [Avenida] Prudente Morais [até] aqui. Tudo deu pra ele. Então ele 

cuidava. Tinha um arrozal (...) (PEREIRA, p.117, 2016) 

 

 

Sobre o ambiente na época em que seu avô ainda estava vivo, Darcy José Martins, NETO 

DE Seu Pedro Nozinho recorda: 

 

Quando meu avô veio do interior, só tinha casa aqui que eu lembro. Aqui 

era tudo mato...Tinha a casa dele, a casa de Dona Bárbara. Eram só as 

duas...foi crescendo. A família dele foi crescendo, foram vindo mais 

pessoas...até construir essa vila. Eles puseram o nome de Vila Estrela. Era 

Vila Estrela, porque não tinha energia elétrica aqui. Então era lamparina. 

Então do lado de cá à noite você via só as lamparinas parecendo muitas 

estrelas. Eu acho que foi até meu avô mesmo que pôs esse nome ‘’Vila 

Estrela’’...aqui só tinha aquela fazenda... Ali era do Dr. Mário...E lá nesse 

Casarão tinha uma olaria que eles faziam telha tijolo e tal. Os rapazes e as 

moças daqui tudo trabalhavam lá pra ele. Eram remunerados...mamãe 

mesmo trabalhava lá... [Dr. Mário] deu um pedaço pro meu avô. Um 

pedaço esburacado que ele deu pro meu avô. E ali ele plantava, tinha 
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cavalo. Dizem...eu não lembro dos cavalos dele, mas eu lembro que ele 

plantava. Tinha uma horta grande lá em baixo. Ele plantava milho, 

plantava mandioca (Darcy José Martins, set.2017). 

  

 Darcy José Martins, NETO DE Seu Pedro Antônio,  recordou as características do local: 

 

Inclusive aqui tinha mais de 50 pés de manga. Você descendo aí você 

ainda vai ver pelo menos uns 30... Comigo aconteceu uma vez...porque o 

único neto mais velho sou eu...eu subi num pé de manga. Quebrou a galha 

fininha e ele me xingou. Deu aquela bronca, mas depois arrependeu. 

Falou ‘’eu tô te xingando, tô te falando pra você aprender que esses pés 

de manga que eu tô plantando aqui vai servir pra você quando tiver 

maior e talvez até para os seus netos (Darcy José Martins, set.2017). 

 

 O exemplo desta família é ilustrativo, uma vez que a ocupação do aglomerado se deu no 

entorno do do Casarão da Barragem que foi também a antiga sede de uma olaria conhecida 

como Cerâmica Santa Maria. Tia Neném, assim como outros moradores mais antigos, 

trabalharam nesta olaria. O casarão, que hoje pertence a Dona Izabel, antes era habitado pelos 

donos da Cerâmica Santa Maria, Augusta Gonçalves Nogueira e Mário Nogueira. Após o 

fechamento da olaria, antigos funcionários e suas famílias, , ocuparam o Casarão e as casas que 

haviam sido construídas nas proximidades (PEREIRA, 2016). 

PEREIRA (2016) salienta que as terras de Antônio Pedro são uma exceção. A maior 

parte dos terrenos no Aglomerado são terrenos públicos e particulares, já aquelas terras são 

espólio da família o que tem impedido a construção do Parque Ecológico Municipal que 

atenderia os moradores do bairro Santo Antônio. Sobre essa situação Tia Neném comentou em 

entrevista para Josemeire que estava no Projeto Memória, em 2007: 

 

Então eles vieram aqui e mediram, até as tomadas de luz. (...) falou assim: 

“-Há ... vocês vão ter que sair, da casa de Fizinho pra cá, até chegar na 

rua”. Eu falei: “ -Há meu filho, aqui é minha natureza eu não saio fácil 

daqui não”. Aí teve uma jornalista da TV Alterosa aqui. Ele falou assim: “ -
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lote aqui no Santo Antônio, um lote é quatrocentos mil...” (...) Então ele 

perguntou pra mim: “ -O que representa aqui pra senhora?” Eu falei: “ -

Pra mim é igual representa o céu, porque hoje em dia é uma 

malandragem louca, mas aqui todo mundo respeita muito a nossa 

família. Graças a Deus, ninguém nunca mexeu com a gente, nunca, graças 

a Deus!” (PEREIRA, p.119, 2016). 

 

 

Sobre o projeto de construção do paqrque, em entrevista, Padre Mauro, comentou que 

seria construído na região do Aglomerado que ele denomina como “quilombo da Tia Neném”, 

sendo que serviria aos interesses de moradores do bairro Santo Antônio: 

Um dos lugares que eu identifico como uma pequena comunidade 

quilombola que é na Vila Estrela... Um núcleo familiar grande que era a 

família da Tia Neném, Dona Santa. Elas nunca usaram essa expressão ‘’ 

aqui é um quilombo’’. Pelo menos, não que eu tenha ouvido, mas eu 

achava muito semelhante à minha idéia de quilombo: as casas sem 

muros, ... uma grande vila aberta com quase todos ligados por laços de 

família [...] 

 

Eu estava lá quando a Tia Neném falou que ela só sairia de lá morta. Ela 

falou para mim: ‘’ - Eu só saio daqui morta’’... agora a cidade resolveu que 

tem que preservar, né? Tem que preservar áreas ambientais. Salve as 

árvores. Depois que já acabaram com tudo. Construíram aqueles prédios 

horríveis lá no bairro Santo Antônio inteiro. Aí tem que preservar, né? 

(Padre Mauro Luiz da Silva, ago.2017). 

 

  

Josemeire Alves Pereira também se posicionou sobre esse assunto, em entrevista: 

 

Tem um espaço lá que a gente visualmente fala ‘’ isso aqui é um 

quilombo’’-  hoje, né?...Aí entrar naquele espaço ali era como se você 
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tivesse saindo da cidade. Era outra realidade, porque era um espaço 

cheio de árvore e ela...tem uma entrevista que ela fala comigo ‘’aquelas 

árvores ali’’ -  porque a prefeitura tentou...o Estado deve estar tentando 

ainda...não sei em que pé está...remover esses moradores de quem eu 

estou falando que estão lá desde 1910, 1912...ela tentou remover, porque 

de um modo geral você vê aquilo ali como favela. E favela você... a 

política da prefeitura historicamente tem essa tendência de eliminar... 

tinha a ver principalmente com uma história da construção do parque... 

A Tia Neném e as irmãs dela são de uma geração – elas são a segunda 

geração da família -  e elas viveram a vida toda ali. Você imagina uma 

pessoa viver 80, 90 anos ali. Nasceu ali...Elas produziram o espaço 

também...Aí ela falava com muita dor assim ‘’ - Porque essas árvores 

aqui...vocês tão querendo construir parque aqui...Você tem árvore aí hoje 

em dia é graças ao meu pai e a gente que tá aqui. Meu pai que plantou. Eu 

vi meu pai plantando aquela árvore que tá lá’’. É uma violência muito 

profunda que os agentes públicos em geral não sei se percebem como 

deveriam. Tem um traço de humanidade ali, de para que que serve a 

cidade, de para quem é a cidade que as pessoas negligenciam muito 

(Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 

 

Darcy José Martins, o Nozinho, é neto de Antônio Pedro e ainda hoje é morador das 

terras de seu avô, na Vila Estrela. Em entrevista, comentou sobre a tentativa de 

reconhecimento da área como quilombo: Nozinho afirmou que a idéia de se reconhecer 

enquanto quilombo veio de jovens, dentre eles Josemeire Pereira, que visitaram a sua casa para 

a elaboração do 2º número da revista Laje que fazia parte do Projeto Memórias, 2007. 

 

Ele [Antônio Pedro] plantava lá... Ele zelou por muitos anos. Não deixou 

ninguém invadir por muitos anos... Então a gente tentou reivindicar isso 

aí e a prefeitura não aceitou. Disse que era deles... eu fui em um 

determinado advogado – naquela época o pessoal aqui juntou e 

arrecadou 5 mil - ... mesmo todo mundo zelando, eles vieram e fizeram 

um parque ecológico. Disse que não existe uso capião contra o Estado. De 
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fato não existe mesmo, mas neste meio ai tem lote particular...Tem um 

mapa grande da prefeitura... tá escrito lá Paulo Simone, Dr. Mário e 

embaixo escrito ''espólio de Antônio Pedro da Silva’’. Foi através disso 

que nós tentamos reivindicar... Então, mesmo através disso, levando para 

o advogado e tudo, não colou. Eles falaram que é da prefeitura. É terreno 

particular do Estado e não pode ter uso capião contra o Estado... 

[...] 

O parque ecológico deve ter uns cinco anos. Um arremedo de parque 

ecológico, porque na verdade só tem aquela entrada ali. Ninguém nem 

freqüenta, ninguém visita e nem tem jeito de visitar, porque lá só tem 

aquela entradinha e o resto é mato. Ninguém zela por ele. É um parque 

que não é parque. Eu não sei se isso é um parque. É uma mata que 

cercaram na frente e puseram uma entradinha e deixaram lá a Deus dará 

(Darcy José Martins, set.2017). 

 

O Parque Ecológico Santo Antônio foi criado em 2008 através do orçamento 

participativo e, segundo a prefeitura, tem 18 mil m². Nozinho confidenciou seu desanimo com o 

processo de reconhecimento das terras de Antônio Pedro enquanto quilombo. Afirmou que um 

de seus filhos foi retirado para que a construção do parque ecológico ocorresse e com a morte 

de sua mãe, Andrelina, e de sua tia, Tia Neném, ambas filhas de Antônio Pedro, o processo de 

reconhecimento estagnou. Nozinho comentou que sua mãe era a pessoa quem liderava a 

família neste processo, coletando assinaturas e motivando o pessoal. Sobre isso Nozinho 

ressaltou: 

 

O pessoal que morava aqui de 1910, minhas tias – são quatro ou cinco, 

elas faleceram. Os herdeiros, os descendentes deles ainda moram aí. 

Todos moram aí nas respectivas casas... de vez em quando eles falam em 

mexer, mas não mexem mais... Eu também já desanimei. Eu tenho outras 

pretensões. Tenho outros problemas. Isso aí não adiantou nada, então 

vou cuidar da minha vida. Não conseguimos nada... [Sobre a quantidade 

de casas] Não vamos exagerar 20 casas, não. De 10 a 15... mas agora deve 

ter menos. A casa da mamãe já vendeu para outra pessoa. Mamãe já 
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faleceu. O que a gente ia ficar fazendo com aquele museu, aquele elefante 

branco?... Acho que foi só a casa da mamãe que vendeu. A casa da Tia 

Santa continua, a casa da Tia Neném continua, a casa da minha irmã, da 

Dalva, também continua também...têm várias aqui ainda. Ainda têm 

umas 8 a 10 casas aí ainda... 

[...] 

Não adianta porque a gente não tem condições financeiras para pagar 

um advogado para entrar firme aí. Então resolvemos cuidar da nossa 

vida para não ter prejuízo nem sofrer raiva. O Dr. Dimas (advogado) 

levou o dinheiro. Levou 5 mil. Na época, o pessoal arrecadou entre a 

família e eu fiquei como quem não conseguiu resolver. Eu sou o mais 

antigo que nasceu aqui. Na minha família agora, eu sou o mais velho. 

Todo mundo já se foi (Darcy José Martins, set.2017). 

 

   

  Padre Mauro, em entrevista, identificou também outra região no Aglomerado que 

chamou de trevo do Belvedere como quilombola. O espaço era ocupado pela família de Dona 

Margarida, entretanto, o clérigo afirmou que todos já foram retirados da região devido a ação 

do Vila Viva, dessa forma, não foi possível contatar os membros da família. Padre Mauro 

completou dizendo que essa família escolheu o nome de Vila São Bento em substituição a 

antiga expressão ‘’Carrapato’’ dada ao lugar.  

  GOMES (2011) aponta a mecanização do campo e o conseqüente êxodo rural, que se 

intensificou nas décadas de 50 e 60, como aspectos que colaboraram para o incremento da 

vinda de migrantes para a capital mineira que buscavam melhores condições de vida. A Vila 

Estrela e posteriormente as outras vilas que compõe o Aglomerado não possuíam, água 

encanada, luz ou rede esgoto. Segundo PEREIRA (2016), as favelas eram consideradas pelo 

poder público como “quistos de promiscuidade e miséria”, lugares sem sujeitos e sem história, 

dessa forma, deviam ser eliminadas. Essa visão embasou políticas de ‘’desfavelamento’’ que se 

caracterizavam pela remoção dos moradores de favelas que estivessem na região central de 

Belo Horizonte e em terrenos que despertavam interesses imobiliários, além de visar os 

projetos de urbanização municipal. Em trecho registrado pela Revista Laje (2007), Senhor José 

Pedro, morador do Aglomerado desde 1954, registrou que: 
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Quando nós mudamos pra cá, casa aqui só podia ser construída à noite 

(...) porque de dia, tinha as cavalarias que ficava jogando as casas no chão 

(...) Tinha que construir à noite, chegava aqui  6 horas da tarde e... 6 

horas da manhã tinha que tá com morador dentro de casa. Se não, a 

polícia jogava no chão. Aí era a cavalaria, um órgão da Prefeitura 

chamado X-Bel, que não deixava nada acontecer.  

  

  Foi neste contexto que alguns moradores como o Sr. José Pedro se engajaram para 

buscar melhores condições de vida para o lugar, constituindo os movimentos comunitários que 

marcaram a história do Aglomerado. Na década de 60, estes movimentos eram tão importantes 

que eram vistos como ameaça pelo governo militar que fechou a Associação de Moradores da 

Vila Santa Rita de Cássia e a União de Defesa Coletiva nesta época. Os moradores constituíram 

uma experiência de mutirões, solidariedade mútua e de reivindicação perante o Estado. 

  A Igreja Católica com a teologia da libertação e as Comunidades Eclesiais de Base 

também se construíram como fator importante neste processo associativismo e busca por 

direitos (LIMA, 2011) (PEREIRA, 2016). Josemeire, em entrevista, registrou que: 

 A gente começou na Igreja. Naquela época a Igreja Católica tinha um 

perfil mais progressista...têm várias gerações de lideranças comunitárias 

nessa história toda que a gente está falando que, na minha leitura, 

começa com esses moradores, trabalhadores negros que foram para lá. A 

partir de algum momento na história da comunidade, começa haver uma 

mobilização – que sempre houve – por... por exemplo, lá na Vila Santa 

Rita de Cássia, se você conversar com a Dona Marta Araújo, ... ela vai te 

contar da experiência dela de participação na primeira associação de 

moradores que teve lá. Dona Marta é uma mulher negra que se entende 

como negra. Então, por exemplo, ela fala ‘’ O movimento começou assim: 

tinha lá... o Senhor José Bonifácio – pelo que eu entendo nos anos 60 – 

era do congado, mas aí antes da associação de moradores a gente já se 

organizava. Porque assim, chegava gente aqui não tinha onde morar.’’ 

Você tinha que ajudar...tinha a coisa da alimentação... a coisa da 

solidariedade das pessoas se juntarem para ajudar quem estava 

chegando e se ajudar no dia-a-dia... E essas primeiras associações de 
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moradores se integraram à Federação de Favelas de Belo Horizonte... 

que buscavam interlocução com a prefeitura, nessa época – isto antes de 

64. A partir de 64 há uma repressão muito grande sobre esses 

movimentos de favela -  e a ideia era de melhorar as favelas. Se a gente 

tem melhorias hoje implementadas pelos poderes públicos na favela – e 

eu falo a partir de dois lugares, de pesquisadora e de moradora – isso se 

deu graças a mobilização das pessoas...  

 

Muitas dessas lideranças eram também católicas, frequentavam a Igreja... 

Nos anos 80, você tinha lá Dona Miltis, Dona Lurdes, Seu Antônio Taú... 

Eram pessoas que participavam da associação de moradores... tem uma 

força muito grande das mulheres. Tem um momento nos anos 60, pelo 

que parece, que são os homens que vão na prefeitura, mas são as 

mulheres que estão lá articulando e organizando e elas não aparecem 

nessa história. Mulheres como a Dona Marta, por exemplo... E essas 

mulheres, muitas delas, participaram da Igreja, fazendo parte da 

Comunidade Eclesial de Base... que era essa experiência da Igreja dessa 

vertente progressista da Igreja de entender que a fé precisa fazer 

sentido...só fazia sentido se você juntasse fé e vida. Se você não 

negligenciasse, por causa da fé, a experiência política que você tá 

vivendo ali. Não tem como você ver uma injustiça e, como cristão, como 

católico, achar que aquilo é natural, que é coisa de Deus. Então, foi essa 

Igreja que me formou inicialmente (Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 

 

 

 Em 1987, foi construída no Aglomerado a Paróquia Nossa Senhora do Morro que até o 

início de 2017 estava sob a gestão de Padre Mauro que “estabelece parcerias ecumênicas, 

culturais e sociais de interesses da comunidade como, por exemplo, as Missas Congas...em 

parceria com o Congado do Aglomerado’’ (FREITAS, p.65, 2016).  Sobre a construção da 

Paróquia, Padre Mauro comentou em entrevista: 
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Eu acho que para a formação isso tem certa influência. Por ele ser 

atendido por várias paróquias vizinhas e isso aí para os católicos não 

gerava uma unidade, porque eles eram atendidos por padres diferentes. 

Então a Barragem era atendida pela paróquia da Cidade Jardim e o 

Morro mesmo era atendido pela Igreja do Carmo e a Vila Estrela pelo 

pessoal do bairro Santo Antônio...aí em 87 se transforma em uma única 

paróquia...para os católicos talvez tenha significado porque cria uma 

unidade...Recebe o título Nossa Senhora do Morro, um título que faz 

referência a uma mulher negra. Tem como imagem de devoção uma 

imagem de Maria negra. Então, isso foi simbólico (Mauro Luiz da Silva, 

ago.2017). 

 

Padre Mauro apontou o grupo de Congado do senhor Eudes, que se autodenominam 

como primos do Grupo 13 de Maio do Bairro Concordia, e o grupo de Congado do Jorge como 

importantes expressões negras no Aglomerado. Apontou também a relevância de Dona Marta 

que é Rainha Conga de Santa Efigênia. Sobre o assunto o clérigo comentou: 

 

O Eudes e a Graça desse Reino Cosme e Damião na Rua União eles têm 

essa consciência de que ali é um território negro... tanto que, na época do 

Vila Viva, – chegaram em 97. Depois em 2007 quando começaram as 

obras mesmo – eles falaram “aqui eles não vão mexer, porque aqui é o 

Reino’’... Eles têm o terreiro, têm a Capela de São Cosme e São Damião, 

têm as festas... a gente participa das festas... Eles têm essa dupla pertença 

religiosa, ao mesmo tempo do Candomblé e expressar a fé católica... eu 

nem citei lá como um espaço quilombola, mas eu diria que lá também 

pode se definir como território negro (Mauro Luiz da Silva, ago.2017). 

 

O terreno de Eudes é onde sua guarda de marujo - Guarda de Marujos de São Cosme e 

São Damião e Nossa Senhora do Rosário – se concentra para as festividades de São Sebastião, 

Santo Antônio e São Cosme e Damião. Eudes, que hoje é o líder do grupo, nasceu no bairro 

Concórdia onde fazia parte de um grupo de Moçambique. Começou a fazer parte do grupo de 

Congo Nossa Senhora do Rosário, que posteriormente viria a se tornar a Guarda de Marujo São 
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Cosme e São Damião e Nossa Senhora do Rosário, quando conheceu sua então futura esposa, 

Maria das Graças. O pai de Dona Graça, José Bonifácio de Oliveira, era Capitão do grupo de 

Congo Nossa Senhora do Rosário e os padrinhos de Dona Graça foram os fundadores. Foi em 

agosto de 1973 que senhor Eudes se casou com Dona Graça e se mudou para o Aglomerado. 

Senhor Eudes comentou em entrevista que: 

 

Sempre acontece as coisas da festa de Congado é aqui no nosso terreiro. 

Em toda festa de setembro em homenagem a Cosme e Damião vem 

muitos grupos de Congado. Eu convidei agora para vir umas 20 guardas... 

O pessoal vem para cá primeiro que é para saldar São Cosme e São 

Damião e Nossa Senhora do Rosário... Têm umas 35 a 40 pessoas [no 

Reino]. Tem a Rainha Conga, o Rei Congo... É reconhecido como 

Patrimônio Cultural registrado no ministério da cultura lá em Brasília...e 

um lembrete: é a guarda feminina mais antiga de Minas Gerais. Ela foi 

fundada em 1965 (Eudes Cornélio Gonçalves, set.2017). 

 

Senhor Eudes contou que sua mulher e filha são candomblecistas, mas fez questão de 

salientar que na Capela são para os santos ligados a tradição católica: 

 

Aqui a gente não mistura não. Aqui foi benzido por um padre. O padre 

veio aqui e deu o nome de Reino de Nossa Senhora do Rosário e São 

Cosme e Damião... Então a gente louva os santos dentro da tradição do 

Rosário de Nossa Senhora e a parte eles são representados também na 

Umbanda e no Candomblé. A gente não mistura. Dia do Reinado é 

Reinado. Nós temos um Preto Velho na semana da festa, antes de 

começar a festa, ele vem cá, benze o lugar todo... Tem alguns membros 

que trabalham lá no candomblé que incorpora os santos deles e dá um 

passe, mas aí já é a tradição de muitos anos que nós fazemos isso (Eudes 

Cornélio Gonçalves, set.2017). 
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Em entrevista, senhor Eudes afirmou que Padre Mauro foi o grande incentivador para 

que o terreno onde é a casa de Eudes e também onde está construída a capela de São Cosme e 

São Damião fosse reconhecido como quilombo. Sobre isso senhor Eudes comentou: 

 

Única pessoa que começou a mexer com a questão quilombola foi o 

Padre Mauro na época que ele morava aqui. Deu uns papéis pra gente. 

Tem algumas manifestações que ele fazia e convidava a gente a ir 

participar, mas a gente nunca recebeu o título de quilombo (Eudes 

Cornélio Gonçalves, set.2017). 

 

 

Juventude e Direitos Humanos: 1990 – 2000 

Na década de 90, a população do Aglomerado estava enfrentando grandes dificuldades 

relacionada à violência e ao tráfico de drogas, aumentando assim, segundo PEREIRA (2016), o 

estigma da favela enquanto um lugar de patologia, miséria e criminalidade. É neste contexto 

que há uma intensificação dos debates raciais e da organização comunitária entorno do tema. A 

Juventude Unida da Barragem, o JUBA, é uma das organizações de jovens católicos que teve 

grande protagonismo na promoção de cidadania na comunidade. Foi a partir do JUBA que, em 

1996, foi criada a Comissão de Direitos Humanos do Aglomerado Santa Lúcia, buscando formas 

de enfrentamento ao racismo e valorização da cidadania na favela (FREITAS, 2016) (PEREIRA, 

2016). Márcia Cruz, jornalista e moradora do Aglomerado, citada por (PEREIRA, p.147, 2016) 

comentou sobre este contexto:  

 

Naquela época, os policiais entravam nas casas de madrugada, sem 

apresentar mandado de busca e apreensão. Jovens eram assassinados 

sem que fossem abertos inquéritos para investigar as circunstâncias do 

crime. Os moradores passavam por revistas humilhantes e a relação 

entre a polícia e a comunidade era quase sempre conflituosa. Em virtude 

de muitas denúncias e de cursos de formação promovidos pela comissão, 

as pessoas foram aos poucos percebendo e identificando os abusos 

cometidos. 
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Sobre a Comissão Josimeire Pereira também comentou: 

 

Nosso trabalho era muito mais de criar uma outra perspectiva...a 

importância da gente respeitar e defender o respeito à nossa dignidade 

enquanto cidadãos dessa cidade. Como moradores de favela, por que 

não? Porque essa coisa pejorativa de que a favela é um lugar de todos os 

males da cidade que a gente também incorporava é uma coisa 

desumanizadora. A gente está ali naquela vivência da favela...é uma 

condição...tem a ver com a questão socioeconômica, mas tem outras 

coisas da experiência de vida...que fazem com que as pessoas queiram 

estar ali e queiram ter o direito de estar ali...Parte da atuação da 

Comissão de Direitos Humanos tinha a ver com abusos policiais...A 

Comissão ouvia a reclamação dos moradores e encaminhava para a 

ouvidoria de polícia ou outros órgão competentes...A gente começou a 

virar referência na comunidade (Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 

  

 “A nosso ver, o próprio tombamento do Casarão da Barragem insere-se neste contexto 

de luta por direitos, que, no início dos anos 1990, já se enunciava a partir da reivindicação ao 

poder público de que reconhecesse e garantisse aos moradores, o exercício de seus direitos 

culturais’’ (PEREIRA, p.150, 2016). 

 Padre Mauro assumiu a gestão da Paróquia Nossa Senhora do Morro e se mudou para o 

Aglomerado em 2000. Era na Igreja que a Comissão se reunia, inclusive na antiga gestão do 

Padre Enrique que também era membro da organização. Também nos anos 2000, houve a 

morte do tenente da polícia militar Ruy Malta Rabello Júnior dentro do Morro, o que 

desencadeou um forte conflito na comunidade (FREITAS, 2016) (PEREIRA, 2016). Em 

decorrência desses acontecimentos uma série de mobilizações comunitárias ocorreram, dentre 

elas o evento “Quilombo do Papagaio - Três Semanas de Paz e Cidadania’’. Josemeire Pereira, 

em entrevista, afirmou que a identificação como quilombola veio de um movimento de resgate 

da memória do Aglomerado e uma intenção de mudar a forma estigmatizada de se referir à 

favela e seus moradores. Em sua tese, ela cita um trecho da apresentação do livro “ Morro do 

Papagaio’’ de Márcia Cruz: 
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Ao buscar informações oficiais sobre o morro, constatei que são escassos 

os registros a respeito do processo de ocupação da região, bem como da 

luta da comunidade em prol dos seus direitos e de uma melhor qualidade 

de vida. A despeito da inexistência de registros oficiais, o Morro do 

Papagaio se consolida como parte expressiva de Belo Horizonte. 

(PEREIRA, p.147, 2016) 

 

 Josemeire destacou em entrevista que: 

 

Essa conversa sobre memória, o modo como a gente era representado, o 

fato de não ter histórias sobre nós na prefeitura... nós sabíamos que a 

imprensa nos retratava de uma maneira totalmente estereotipada... nós 

queríamos mudar essa representação. Então a gente precisava saber 

quem éramos, de onde a gente tinha vindo, como era a história da 

comunidade... e isso passava por essa questão da memória, o diálogo com 

os mais velhos também (Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 

 

 

 

Em 2001, foi iniciado o Projeto Memórias: uma parceria entre o programa Conexões de 

saberes da Universidade Federal de Minas Gerais e os moradores universitários do 

Aglomerado. Juntos produziram a Revista da Laje e o evento Cortejo da Memória que pretendia 

valorizar a história de formação e ocupação da comunidade. (FREITAS, 2016) (PEREIRA, 

2016). 

 

 Tanto Josemeire quanto Padre Mauro afirmaram a necessidade de preservar a 

história da comunidade e todo o material que havia sido produzido pela Comissão de Direitos 

Humanos. Nasceu, então, o Memorial do Quilombo do Papagaio que posteriormente se 

transformou no Muquifu – Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. O Muquifu permite contar 

a história das pessoas que é também a história do aglomerado e da própria cidade de Belo 
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Horizonte em uma perspectiva múltipla/diversa. Uma lógica potente que pode subverter o 

elitismo que sempre esteve envolvido no funcionamento dos museus.  Sobre isso Josemeire 

Pereira concluiu: 

Não existe uma memória das favelas nas narrativas oficiais... e, na minha 

perspectiva, isso é um problema. Tem um ideal de memória. O que você 

deve preservar, o que não deve. O que é digno de contar, o que que não é 

(Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 

 Em 2012, Padre Mauro concluiu seu curso na temática de Patrimônio Cultural na 

Universidade italiana Università degli Studi di Padovae como trabalho de conclusão de curso 

apresentou o projeto intitulado “A criação do Muquifu (Museu dos Quilombos e Favelas 

Urbanos) em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil’’. Ele afirma ter ido para a Itália 

para se graduar e se capacitar para organizar o Museu Arquidiocesano à pedido do Bispo. 

Segundo o padre, o Museu da Maré no Rio de Janeiro contribuiu como inspiração para o 

processo de transformação do Memorial em um museu de favela. Padre Mauro justifica em seu 

projeto de mestrado a escolha do nome Muquifu para o museu: 

 

O acrônimo Muquifu recorda o termo Muquifo, que pode ser um barraco 

de favela ou um quarto de despejo. Em uma conotação positiva a 

expressão Muquifo pode representar um lugar especial, por exemplo, ao 

se dizer: Este é o meu Muquifo, ou ainda, este é o meu lugarzinho 

preferido. A escolha de utilizar tal termo para dar nome ao Museu dos 

Quilombos Urbanos e Favelas de Minas Gerais sugere a ideia de um lugar 

acolhedor para os visitantes, sobretudo para os favelados e quilombolas. 

(SILVA, 2012). 

 

 Como citado, em vários momentos da ocupação do Aglomerado o termo ‘’ quilombo’’ foi 

utilizado pelos movimentos comunitários. Não há na região registros de um quilombo histórico 

constituído por escravizados fugidos (FREITAS, 2016). Entretanto Josimeire, em entrevista, 

chama atenção para a questão dos quilombos urbanos: 

Antigamente você tinha aquela noção de que só é quilombo aqueles 

lugares formados por negros fugidos da senzala... Mas tem a experiência 

dos quilombos urbanos que é uma construção do presente também... A 
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gente sempre de alguma maneira se entendeu como quilombo, porque 

favela... Nós somos pessoas negras em nossa maioria, mestiçadas ou não. 

Na discriminação que sofremos, não opera só o fato de morarmos na 

favela...Então, a gente já tinha uma percepção disso em termos 

simbólicos... que parecia um quilombo mesmo, por causa da história de 

resistência...São pessoas que estão vivendo uma situação que é 

permeada pelo racismo...que é uma coisa que as pessoas compartilham 

ali. As pessoas brancas não. Eu acho que elas sofrem preconceito por 

morarem na favela. Tem uma experiência de resistência pela vida ali, que 

eu chamo de direito de estar na cidade, que eu acho que é uma 

especificidade do que a gente poderia designar como uma experiência de 

quilombo. Quando você pensa na favela como uma experiência de 

quilombo, é uma denominação legitima e a construção dela é tão legítima 

quanto as outras experiências de quilombos (Josemeire Alves Pereira, 

ago.2017). 

 

Este entendimento enquanto quilombo também está registrado no panfleto do evento 

“O Quilombo do Papagaio – três semanas de paz e cidadania’’: 

 

Queremos transformar o Aglomerado Santa Lúcia em um verdadeiro 

Quilombo. Porém precisamos atualizar este conceito. Zumbi dos 

Palmares continua como modelo de liberdade. Ensejamos criar uma 

memória desta comunidade como um espaço de resistência e de 

sobrevivência material e cultural, diante de tantas formas de violência 

historicamente sofridas por seus moradores. Inspiramo-nos nas 

experiências dos Quilombos, entendemos que nossa luta continua da luta 

de nossos ancestrais. Quilombolas da paz, assim queremos nos referir a 

todos que, corajosamente assumem a luta pela liberdade do povo 

favelado. Queremos ser quilombolas e poder dizer às próximas gerações 

que não nos omitimos diante do sangue dos nossos irmãos. Por isso 

devemos fazer alguma coisa agora, para que a nossa favela se torne 
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algum dia o Quilombo do Papagaio, onde todos possamos viver sem 

medo. 

 

 Outro fator apontado por Padre Mauro como inspiração para a criação do Muquifu foi a 

reunião de senhoras, segundo ele, lideradas por Tia Neném que ocorria na rua Santo Antônio 

do Monte nas proximidades da árvore sagrada de acordo com o Candomblé:  a árvore de Iroko. 

O padre caracterizou a árvore como “quase um assentamento’’. Este local está na “fronteira de 

encontro entre o bairro Santo Antônio e os becos da Vila Estrela, ou seja, fica exatamente no 

ponto onde a paisagem da cidade começa a mudar, quando os prédios altos dão lugar aos 

barracos e as casas espalhadas pela topografia do Morro’’ (FREITAS, p.93, 2016). Havia sido 

construído pela Igreja um barracão que era destinado a obras sociais. A pedido destas 

senhoras, a Paróquia do Bairro Santo Antônio autorizou o seu uso. Na cozinha do barracão elas 

faziam um chá, conversavam, faziam artesanato, rezavam o terço. Entretanto, o barracão foi 

posto à venda e o Bispo solicitou a saída dessas mulheres do local. Em entrevista Padre Mauro 

registrou que: 

 

Mas elas não saíram. Toda essa história me colocava a ideia de um 

quilombo, de um grupo lutando pelo direito de ficar ali... Dependendo da 

definição que for dar para o museu, eu quero que a palavra resistência 

entre, porque está na alma dessas mulheres: “nós vamos ficar aqui’’, 

‘’quando vai chegar a vez da Vila Estrela?’’. Desobedeceram o Bispo 

mesmo que não declaradamente... Elas encontraram caminhos para 

permanecer (Mauro Luiz da Silva, ago.2017). 

 

No local, por vontade das 14 senhoras, foi construída a Capela das Santas Pretas, 

preservando a cozinha do antigo salão. Este era o terreno em que mais tarde de localizaria a 

atual sede do museu.  Padre Mauro entende esse momento do chá, que ocorre até os dias 

atuais, como um momento de maior confraternização, classificando-o como centro do Muquifu 

e um patrimônio do lugar. Alguns artistas estão pintando a Capela e, segundo Padre Mauro, eles 

sempre brincam dizendo que estão pintando uma cozinha e não uma capela, ressaltando essa 

peculiaridade do lugar. Ainda hoje é preservado o evento que ficou conhecido como “Chá da 

Dona Jovem’’, mantendo dois encontros semanais para a ocasião. Segundo FREITAS (2016), 
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este encontro foi eleito pela comunidade como o primeiro patrimônio imaterial do Aglomerado 

Santa Lúcia. 

Sobre esse processo Padre Mauro comentou que considera que toda favela é um 

quilombo: 

 

Eu acho que a história dos negros sofre esse preconceito também. Quem 

vai narrar essa história também acaba sofrendo esse preconceito... 

Quando a gente mesmo vai contar a nossa história, ela é tratada como 

um mito. É tratada como lenda. Vai falar dessa árvore [referência à 

árvore de Iroko]... Qualquer um que chega lá, mesmo que seja agnóstico, 

não tem como não fazer uma reverência aquela árvore que está lá na 

porta. Aí você fala assim será que aquela mulher que plantou, Dona 

Zuleica, por acaso não tinha uma remanescência genética de demarcação 

territorial... por ser uma árvore sagrada para o Candomblé e tem uma 

reverência própria, tem uma oração própria... Eu já testemunhei as 

pessoas fazendo reverência para a árvore. Aí alguém vira e fala assim 

“mas  a Dona Zuleica, quando plantou, não pensou nisso’’... Eu acho que 

aí é a hora que a história negra é desprezada...’’ Isso aí não cabe. Não tem 

como provar cientificamente’’... justamente essas coisas que interessam, 

faltam dados científicos (Mauro Luiz da Silva, ago.2017). 

 

 

 Padre Mauro afirmou que demorou muitos anos para que as senhoras revelassem quem 

havia plantado aquela árvore. Para ele, isso faz parte da agência dessas mulheres e revela uma 

forma de proteção.  

Na Capela, estão sendo pintadas 14 cenas planejadas pelo padre que narram essa 

história do Muquifu. Nela todos os santos e imagens são negros, sendo que algumas destas 

imagens de santas tem o rosto destas mulheres que inspiraram a criação do museu. Nossa 
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Senhora possui o rosto de Dona Generosa, Santa Efigênia tem o rosto de Dona Marta, Rainha 

Conga desta santa, e Santa Bakhita 72tem o rosto de Dona Sonia. 

A sede original do Muquifu se localiza no Beco Santa Inês da Vila Barragem Santa Lúcia. 

Padre Mauro, em 2014, juntamente com a comunidade decidiu construir a nova sede na Vila 

Estrela ao lado das Capela das Santas Pretas devido à violência e conflitos envolvendo o 

narcotráfico. 

Padre Mauro comentou que os 17 anos em que morou na comunidade influenciaram em 

seu auto reconhecimento enquanto negro. Em seu artigo “Experiência comunitária de 

prevenção à violência’’, ele comenta que nasceu no bairro Vera Cruz em Belo Horizonte e que 

por cinco anos esteve no comando da Paróquia do bairro Gutierrez antes de ser transferido 

para o Aglomerado. Também escreveu um artigo sobre o racismo existente na Igreja, 

constatando que não era coincidência o único padre negro da região gerir uma igreja na favela 

e os demais padres brancos serem responsáveis por regiões tidas como mais nobres. 

Atualmente Padre Mauro não está mais na gestão da Paróquia Nossa Senhora do Morro. Ele foi 

transferido para outra igreja, no bairro Vista Alegre onde reside no momento, e comenta o 

episódio com pesar: 

 

Eu fui transferido a seis meses de lá... Quando eu fui comunicado que eu 

seria transferido, eu avisei “não, mas eu estou no meio da pintura de uma 

capela’’. Aí o Bispo “Ah! Mas isso outra pessoa pode fazer’’. Ele achou que 

eu estava pintando a capela de branco. Aí eu tive que explicar para ele 

que, mesmo sendo na favela, uma comunidade frequentada por 6 

mulheres negras idosas está sendo narrada a história delas...pintando de 

gente... Aí eu fico pensando se fosse uma outra igreja, ... com outro 

padre... se fosse um padre branco com uma igreja de brancos, se tinha a 

possibilidade de ele ser transferido no meio de um processo artístico... 

faltando um ano para terminar um trabalho que tem uma vida que está 

sendo feito... Mais do que a crueldade do Bispo, ... eu acho que sempre 

tem uma intenção histórica... essa história tem que ser silenciada, porque 

está sendo narrado o dia em que elas chegaram e viram a placa de 

vende-se, está sendo narrada a ocupação delas do espaço... na 

                                                           
72 Santa Josefina Bakhita é considerada a primeira santa africana. Foi escravizada e levada para a Itália onde 
depois de algum tempo pode escolher ser livre. 
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cidade...Esse museu é para contar a história de 14 mulheres (Mauro Luiz 

da Silva, ago.2017). 

 

 Com a mudança de Padre Mauro, que é também o atual diretor do Muquifu, o museu que 

tinha o apoio financeiro da Paróquia Nossa Senhora do Morro, hoje não tem informa o 

sacerdote. Isso ameaçou o funcionamento do museu e tem provocado a mobilização da 

comunidade para que o museu permaneça em funcionamento. 

 Os moradores do Aglomerado participam de todo o processo de gestão desse museu 

comunitário e do trabalho cotidiano que envolve seu funcionamento desde o planejamento das 

exposições à constituição do acervo. A comunidade é bastante heterogenia no que diz respeito 

ao aspecto religioso e socioeconômico e como tal a participação no museu também ocorre de 

forma variada: FREITAS (p.86, 2016) afirma que: 

Não há homogeneidade ou um tipo de morador ideal. O que há é uma 

multiplicidade de pessoas e culturas. Conquanto há algo em comum. O 

passado do Aglomerado surge de uma condição de existência com 

características comuns a outras várias ocupações habitacionais 

desobedientes pelo território brasileiro. Esse passado comum está 

manifesto no Muquifu por meio das narrativas dos objetos biográficos 

em exposição, assim como nos temas expositivos. 

  

Padre Mauro afirmou que uma das regras do Muquifu é de não comprar patrimônio, ou 

seja, o acervo é composto por objetos doados ou emprestados pelos moradores. Outra regra é 

levar para o museu algo que o morador considere importante e que deseje que permaneça lá. 

Em entrevista, ele ressaltou que: 

 

Eu faço um processo pessoal meio de querer entender porque que 

aquela pessoa quer trazer para o museu. ‘’Mas afinal de contas esse 

museu quer o que?’’ Ele quer que todas as pessoas possam contar suas 

histórias. Então, qual é a história que o Muquifu conta? A história que as 

pessoas quiserem contar. Você vai ver o objeto e vai ter que perguntar 

porque esse objeto está ali... e aí você pode ter a curiosidade de entrar 
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naquele universo ali. Então, todos os objetos são como se fossem portais 

que conduzem a uma outra dimensão (Mauro Luiz da Silva, ago.2017). 

 

É interessante perceber como se dá este processo de conferir importância a um objeto e 

leva-lo para o museu. Padre Mauro comentou sobre esta relação e a formulação da exposição ‘’ 

Presente de Patroa’’: 

Foi chegando coisas lá no museu que a pessoa não tinha relação com o 

objeto. Aí eu falava assim “ Por que você trouxe?’’  “Ah! Isso é presente de 

Patroa’’, ou seja, não tem significado nenhum. É o enfeite que eu não 

quero na minha casa, ela não quis nem lá na casa dela (patroa)... aí está 

lá. Vai ser uma exposição junto com a “ O que é doméstica’’ (Mauro Luiz 

da Silva, ago.2017). 

 

 

 O Muquifu atualmente tem contato com os museus ligados ao Instituto Brasileiro de 

Museus – IBRAM e organiza eventos como ‘’ a vivência profissional denominada de 

Gastronomia do Morro, quando cozinheiras/os moradoras/es do Aglomerado apresentaram 

suas receitas para cinco renomados chefs do circuito gastronômico de Belo Horizonte’’ 

(FREITAS, p.88, 2016). 

 

Projetos de urbanização e suas consequências 

 O Muquifu surgiu como um esforço para resgatar e preservar as memórias do 

Aglomerado em um contexto em que a paisagem e a vida no local estavam se modificando. Os 

projetos de urbanização, como o Vila Viva, e a especulação imobiliária na região do Aglomerado 

Santa Lúcia foram apontados pelos entrevistados como fatores preocupantes na região. O Vila 

Viva, iniciado em 2010 pela Companhia Urbanizadora e de Habitação da Prefeitura de Belo 

Horizonte – URBEL, tinha o objetivo de retirar os moradores do Aglomerado que estavam em 

áreas consideras de risco, construir ruas para facilitar o acesso ao Morro e construir também 

parques ecológicos. “O programa prevê que apenas 40% dos moradores sejam reassentados 

em apartamentos na mesma região; os outros 60% devem aguardar, em esquema de escalas, 

indenizações por área construída.’’ (FREITAS, p.76, 2016). Há previsão de que a Vila Esperança 
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e a Vila São Bento sejam totalmente demolidas e como os moradores não têm direito a posse 

das terras estão ganhando indenizações ínfimas. Muitos moradores estão satisfeitos com suas 

novas moradias e a oportunidade de uma vida que consideram mais digna, entretanto Padre 

Mauro critica a metodologia utilizada no projeto: 

Sempre houve as duas falas... de que era uma coisa boa para a 

comunidade... mas tinha também muitas falas de quem não queria sair 

de onde estava... A forma como o Vila Viva atuou e continua atuando – 

porque ele ainda está atuante lá – ocorreram vários equívocos 

metodológicos inclusive a nível de desarticular as relações entre as 

lideranças, por exemplo. Eu identifico uma presença intencional de 

desmontar a comunidade, os laços comunitários, a liderança 

comunitária. Uma intenção clara de colocar uns contra os outros e depois 

desmontada a comunidade, demolir mesmo os prédios... eu testemunhei 

a comunidade se dividindo (Mauro Luiz da Silva, ago.2017). 

 

 Em entrevista, Josimeire Pereira também comentou a atuação dos projetos de 

urbanização e a negligência do poder público: 

 

Tem uma forma de ver a favela – eu estou falando da perspectiva do 

poder público...- ... é uma percepção dessas pessoas, desse lugar como 

espaço menor, da pobreza. É um cancro – essa expressão está nos 

relatórios de polícia, nos relatórios dos prefeitos - ... que a gente tem que 

extirpar do tecido urbano. Então, você tem que eliminar. Você elimina 

como?...Aí você vai removendo essas favelas... “Ah! Mas o problema não 

para de crescer, porque continua chegando gente e a cidade não oferece 

possibilidade de moradia’’. Então, em princípio, esse problema é tratado 

como um problema de moradia, mas por trás da concepção de porque eu 

vou remover aquelas pessoas ali... tem uma concepção que, na minha 

percepção, tem a ver com o indizível do racismo e desses outros 

preconceitos... Negligencia violentamente mesmo... dessa coisa de o 

quanto as pessoas sofrem com a especulação imobiliária. Violência 

literal, de morrer gente por isso (Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 
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 Josemeire relembrou o fato de a ocupação no Aglomerado ser anterior a construção da 

própria cidade de Belo Horizonte: 

É um lugar que se tornou muito valorizado... Porque o Morro existe antes 

de muitos bairros ali. A população que compõe aquele lugar, ainda que 

mais escassa está ali desde o início da história da cidade e antes mesmo 

da construção da cidade... Estou falando de um grupo de pessoas que na 

sociedade brasileira é considera história desde sempre. É um pouco do 

que acontece com os Luizes. Quem chegou depois foram eles... Não foi a 

favela. Se você considerar, por exemplo, da perspectiva do direito a 

propriedade, tendo a pessoa a escritura ou não daquilo ali, tem a 

ocupação. E a gente sabe que tem muito bairro em Belo Horizonte que as 

pessoas não têm escritura e forjam o documento para provar a 

propriedade... bairros nobres inclusive na barragem Santa Lúcia... Tem 

um projeto que não escapa dos gabinetes... de ver aquele espaço ali como 

um espaço muito valorizado para ser desperdiçado – Essas são palavras 

minhas -  pelo mercado imobiliário. Então, a tendência é criar políticas 

de urbanização que permitam, aos poucos, que as pessoas   que estão ali 

– que a gente nunca quis – que de fato vão para onde eles quiserem... 

Nem todo mundo sabe do valor real que tem ali... O olhar da cidade, o 

mercado imobiliário, a prefeitura aliada a esses interesses do mercado 

imobiliário para aquele lugar... é o mesmo lugar que os outros quilombos 

da cidade – Mangueiras, Manzo, ...Luizes – tem sofrido em relação a essa 

questão da propriedade (Josemeire Alves Pereira, ago.2017). 

 

A família de Dona Margarida, que como foi dito anteriormente foi caracterizada por 

Padre Mauro como um quilombo, foi retirada do local onde moravam devido a este processo do 

Vila Viva. O clérigo recordou vagamente dessa situação e do processo que iniciou na Fundação 

Palmares juntamente com Flávia, Filha de Dona Margarida: 

 

Foi em 2002...eu cheguei a conversar com a Flávia, filha de Dona 

Margarida e eu sozinho chamo lá de ‘Quilombo das Margaridas’, porque 



Num. 9543045185 - Pág. 273Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:33
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173337000009539136954
Número do documento: 22070600173337000009539136954

273 

 

elas são quase todas mulheres...e aí lá eu falava ‘’isso aqui é um 

quilombo, Flávia’’... e aí elas falam ‘’lá no quilombo, né Padre Mauro’’, 

brincando comigo...se elas tivessem tido essa consciência talvez elas não 

tinham saído, porque algumas delas não queriam sair. Elas todos foram 

para apartamento... desarticulou (Mauro Luiz da Silva, ago.2017). 

 

Em função de todos esses fatores, apontados tanto por Josemeire quanto por Padere 

Mauro, ligados a especulação imobiliária, a desarticulação da comunidade e falta de 

sensibilidade dos órgão público para tratar a questão urbana, que os movimentos sociais do 

Aglomerado assinaram um manifesto contra o programa Vila Viva. Esse manifesto ficou 

conhecido como Vila Morta, colocando em cheque os verdadeiros interesses que regem o 

projeto (FREITAS, 2016). 

Todo este processo despertou uma intensa vontade de defender a história do 

Aglomerado e o direito de estar ali. Padre Mauro comenta: 

Constantemente esta pergunta: ‘’Mas porque vocês estão aqui?’’...’’Quem 

te deu o direito de estar aqui?’’. Por que especificamente para os negros 

você está perguntando isso?... O programa Vila Viva dividiu a história do 

Aglomerado em antes dele e depois dele. Uma cicatriz no rosto da 

comunidade com discurso de modernidade e reurbanização (Mauro Luiz 

da Silva, ago.2017). 

 

 Padre Mauro considerou a questão racial como base para todos os problemas 

enfrentados pela comunidade. 

 Podemos, dessa forma, perceber que os movimentos sociais que sempre fizeram parte 

da cultura do Aglomerado Santa Lúcia somados a história do Muquifu são um apelo com 

destino certo: direito a memória, a ressignificação, a valorização e a permanência no espaço 

onde habitam. É no Aglomerado onde essas pessoas criaram vínculos, produziram o espaço e 

foram produzidas por ele. Esse é o apelo que faz Josemeire Pereira: 

 

Não é importante só para quem mora nesses espaços... é uma coisa que 

diz respeito a que cidade a gente quer ser. Que cidade é essa? É a cidade 
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da segregação mesmo? A gente está assumindo isso?... É uma questão 

que diz respeito ao próprio entendimento da cidade como tal (Josemeire 

Alves Pereira, ago.2017). 

 

Territórios Quilombolas como Patrimônio Cultural73 

 

O Brasil tem instituída e consagrada desde o final da década de trinta (1930) a figura 

jurídica do tombamento. Esta é fruto dos esforços do chamado “grupo modernista” do 

patrimônio, que não seguiram inicialmente o modelo francês preservacionista, que consistia na 

classificação e no registro dos bens históricos e arquiteturais. O grupo brasileiro liderado pelo 

escritor e musicólogo Mário de Andrade – que compôs o Anteprojeto original do SPAN74 – 

optou por seguir o modelo português, com a inscrição dos bens e valores culturais em Livros 

do Tombo. O Brasil, portanto já tem uma tradição de aproximadamente oitenta anos de 

pesquisas, catalogações, inscrições e tombamentos, patrocinados pelo IPHAN, substituto do 

antigo SPHAN e que passou a incorporar o CNRC75 e a Fundação Nacional Pró-Memória - FNPM. 

Para entendermos a concepção de patrimônio desenvolvida no país é necessário 

percorremos um pouco da história do órgão federal de preservação cultural e sua política de 

valorização da formação da identidade brasileira. Desde sua fundação, no ano de 1937 até 

meados da década de setenta (1970), o SPHAN teve como principal referência Rodrigo Melo 

Franco de Andrade. Nesse período, o SPHAN desenvolveu uma narrativa76 “em que o Brasil 

aparece como ‘civilização’ e ‘tradição’”(GONÇALVES, 1996: 52).  

 

Desta forma, em um primeiro momento, tem-se uma política de proteção que privilegia 

a ‘civilização’ numa perspectiva positivista. O patrimônio cultural é visto como um processo de 

evolução desde os estágios mais primitivos até os estágios mais avançados. Segundo Gonçalves 

                                                           
73 Por  Carlos Eduardo Marques. 
 
74 SPAN – Serviço do Patrimônio Artístico Nacional – Sigla original proposta por Mário de Andrade, que ficou mais 
conhecido como SPHAN, quando foi acrescentada a categoria Histórico. Hoje, esse órgão tem a nomenclatura 
oficial IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. 
75 Centro Nacional de Referência Cultural – que existiu de forma independente até 1975 – sendo incorporado ao 
IPHAN, junto com o PCH (Programa de Reconstrução das Cidades Históricas – 1973) na gestão de Aloísio 
Magalhães (1979). A Fundação Pró-Memória foi extinta em 1990. 
76 Para Gonçalves (1996) trata-se de uma narrativa histórica e teleológica, ou seja “uma serie de eventos  e 
personagens são apresentados dentro de um enredo estruturado numa ordem cronológica”(GONÇALVES, 1996: 
39)    
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(1996:46) nesse momento a cultura ameríndia e africana são vistas como remanescentes de 

um passado desaparecido ou em desaparecimento e não como formas atuais de vida social e 

cultural; os valores destas culturas eram ignorados em termos de sua vida social e cultural na 

atualidade, tendo sua significância, apenas, enquanto entes formadores de um modelo de  

autenticidade da nação brasileira, da ‘tradição brasileira’. 

A partir dos anos oitenta (1980) até meados dos anos noventa (1990) do século 

passado, o IPHAN passou a ter como principal referência Aloísio Magalhães que buscou 

desenvolver uma narrativa oficial baseada em uma teoria sistemática da cultura e da 

sociedade. Para Aloísio Magalhães, ao invés da idéia de ‘civilização’ e ‘tradição’ a proteção 

cultural deveria ser articulada pelas idéias de ‘desenvolvimento’ e ‘diversidade cultural’, e seu 

propósito não deveria ser ‘civilizar’ o país e sim “revelar a diversidade da cultura brasileira e 

assegurar que ela seja levada em conta no processo de desenvolvimento” 

(GONÇALVES,1996:53).77 

Desta maneira é possível perceber duas narrativas diferentes e contrastantes entre si, à 

respeito da patrimonialização. Segundo Gonçalves:  

(...) Aloísio substitui o ‘patrimônio histórico e artístico’ de Rodrigo pela noção 

de ‘bens culturais’(Magalhães [1979] 1984:40-44). Quando usa a noção de 

‘cultura brasileira’, ele enfatiza mais o presente do que o passado. Ele destaca 

que a noção de ‘bens culturais’, tal como a usa, existe no contexto da vida 

cotidiana da população. Além disso, assinala a importância de um contato 

direto entre os profissionais do patrimônio cultural e as populações locais. 

Enfatiza, ainda, a diversidade cultural existente no contexto da sociedade 

brasileira. (GONÇALVES, 1996:52) 

                                                           
77 Essa, uma reivindicação patente à época da Constituinte, manifesta por uma quantidade de movimentos sociais 
organizados, e que impregnou expressivamente a Constituição de 1988. 
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As diferentes narrativas adotadas por Rodrigo Mello Franco e Aloísio Magalhães, em que 

o Brasil é visto por um enquanto ‘civilização’ e ‘tradição’, e pelo outro como uma 

‘heterogeneidade cultural’ se encontram, e de certa maneira se fundem, na medida em que 

ambos procuram formar e autenticar uma identidade brasileira. A maneira encontrada por 

ambos é diferente, mas pressupõe a mesma busca: a preservação de quaisquer objetos culturais 

vistos como em um processo inexorável de destruição, em que valores, instituições e objetos 

associados a uma ‘cultura’, ‘tradição’, ‘identidade’ ou ‘memória’ de um grupo, de um local ou 

mesmo nacional tendessem a se perder.  

Foi nesse contexto que a Constituição de 1988 instituiu um novo instituto jurídico 

denominado: Registro e este incluiu na lista de possíveis patrimônios a serem preservados, os 

chamados Bens Culturais Intangíveis mais conhecidos como “patrimônios culturais imateriais”. 

Na nova legislação, a diversidade se consolida como força central no discurso através das 

metodologias e nas práticas. E o patrimônio cultural passa a ser formado tanto por seus bens 

de natureza material quanto os de natureza imaterial.  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988; grifos do autor).  

 

O que se constitui em patrimônio imaterial e suas formas de registro foram definidos 

por dois Grupos de Trabalho, sendo um encarregado de elaborar proposta de regulamentação 

do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, a ser apresentada ao Conselho Consultivo 

do Patrimônio Cultural, e outro para definir as bases de estruturação do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial. 

O Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial (GTPI) instituído pelo Ministério da 

Cultura (MINC) elaborou o Projeto que serviu de base para o Decreto Presidencial n o 

3.551/2000, que segundo o Ministério da Cultura visa reconhecer o patrimônio cultural 

brasileiro em toda sua riqueza e diversidade.  

Este decreto criou o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, como 

instrumento de acautelamento, e instituiu o Programa Nacional de Identificação e 
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Referenciamento de Bens Culturais de Natureza Imaterial. O Registro consiste na inscrição de 

bens culturais de natureza imaterial em um, ou mais de um, dos seguintes Livros de Registro: 

I – Livro de Registro dos Saberes e modos de fazer enraizados no cotidiano 

das comunidades. 

II - Livro de Registro das Festas, celebrações e folguedos que marcam 

ritualmente a vivência do trabalho, 

da religiosidade e do entretenimento. 

III – Livro de Registro das Linguagens verbais, musicais, iconográficas e 

performáticas. 

IV - Livro dos Lugares (Espaços), destinado à inscrição de espaços 

comunitários, como mercados, feiras praças e santuários, onde se 

concentram e reproduzem práticas.78 

  A nova política de patrimônio cultural explicitou a relação dialética, para uns, e dialógica 

para outros de registro dos bens culturais. De um lado, sua dimensão contingente e perecível, 

como um objeto material e de outro, sua dimensão abstrata e imanente, como representações 

de ideais e valores sociais. Nessa nova relação, os bens culturais devem ser entendidos como 

parte de uma tradição dinâmica e em constante mudança e não como um artefato salvo do 

passado. Nesta mesma direção segue Magnani (1984): 

(...) A mudança de uma vestimenta, a substituição de um instrumento ou a 

adaptação de um antigo costume são vistos como sintomas da progressiva 

diluição das tradições populares. É, pois, uma visão estática e ‘museológica’, 

que encerra a cultura como um acervo de produtos acabados e 

cristalizados, alheios às mudanças das condições de vida de seus 

portadores. 

Mais relevante que lamentar a perda de uma suposta autenticidade, no 

entanto, é tentar analisar as crenças, costumes, festas, valores e forma de 

entretenimento na forma em que se apresentam hoje, pois a cultura, mais 

que uma soma de produtos, é o processo de sua constante recriação, num 

espaço socialmente determinado. (MAGNANI, 1984:18 e 19)   

 

                                                           
78 Reproduzido do sítio do MINC- Ministério da Cultura. www.minc.gov.br 
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O Quilombo, suas territorialidades e territorializações são o loci de uma memória 

histórico-cultural, mas a memória, ao contrário do que crê comumente, aponta também para o 

futuro e não somente para o passado, e comunica principalmente sobre o nosso momento 

presente.  

O fenômeno cultural e seus signos, no caso aqui em tela, os quilombos, não são e nem 

precisam ser objetivados, reificados, essencializados, estereotipados, primordiais, 

homogêneos, coesos, fechados, excessivamente deterministas e sistemáticos. A conformação de 

um patrimônio quilombola é a somatória de diferentes valores e categorias sociais envolvidos 

na própria elaboração, construção e reconstrução da categoria de comunidade remanescente de 

quilombos, ou quilombola, enquanto sujeito coletivo detentor de direitos.  

Essas características de resistência e de autonomia, que se tornam os elementos 

fundamentais para caracterizá-los como um patrimônio, e são relevantes porque as 

comunidades são detentoras de saberes ambientais, ideologias e identidades que incluem, 

dentre outros elementos, regimes de propriedade e vínculos afetivos e históricos vinculados ao 

processo de ocupação, o que dá ao território um sentido e formas de sua defesa. 

Neste sentido, os remanescentes de quilombos, bem como seu tipo de ocupação 

territorial, se constituem em um patrimônio cultural brasileiro. O Quilombo como Patrimônio é 

a imbricação dos diversos elementos do reconhecimento de identidades, de direitos, de 

redistribuição material e simbólica, e da representação política.  

terra-território é a narrativa de um tempo real vivido ao mesmo tempo 

que contém em si, um tempo mitificado, capaz de unir o passado, o 

presente e o futuro. O território é então espaço de trânsito entre sujeitos 

iguais que se comunicam entre si e com o “outro” diferente dele, mas que 

invade seu mundo e ali está (GUSMÃO, 1995: 70). 

Nascimento (1980) assim define o quilombo e suas continuidades nos dias atuais: 

Os quilombos resultaram dessa exigência vital dos africanos escravizados, 

no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da fuga ao 

cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A multiplicação dos 

quilombos fez deles um autêntico movimento amplo e permanente. 

Aparentemente um acidente esporádico no começo, rapidamente se 

transformou de uma improvisação de emergência em metódica e 

constante vivência das massas africanas que se recusavam à submissão, à 
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exploração e à violência do sistema escravista. O quilombismo se 

estruturava em formas associativas que tanto podiam estar localizadas no 

seio das florestas de difícil acesso que facilitava sua defesa e sua 

organização econômico-social própria, como também assumiram modelos 

de organização permitidas ou toleradas, freqüentemente com ostensivas 

finalidades religiosas (católicas), recreativas, beneficentes, esportivas, 

culturais ou de auxílio mútuo. Não importam as aparências e os objetivos 

declarados: fundamentalmente todas elas preencheram uma importante 

função social para a comunidade negra, desempenhando um papel 

relevante na sustentação da continuidade africana. Genuínos focos de 

resistência física e cultural. Objetivamente, essa rede de associações, 

irmandades, confrarias, clubes, grêmios, terreiros, centros, tendas, afoxés, 

escolas de samba, gafieiras foram e são os quilombos legalizados pela 

sociedade dominante; do outro lado da lei se erguem os quilombos 

revelados que conhecemos. Porém tanto os permitidos quanto os “ilegais” 

foram uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um 

tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da 

própria história. A este complexo de significações, a esta práxis afro-

brasileira, eu denomino de quilombismo (1980: 255). 
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http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonoiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo=46921&chPlc=46921%20
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonoiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo=46921&chPlc=46921%20
https://www.youtube.com/watch?v=KL-p3JornEg
https://www.youtube.com/watch?v=-AQkORSSLyc
https://www.youtube.com/watch?v=KL-p3JornEg
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2013/05/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-abordagem-conceitual.pdf
https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2013/05/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-abordagem-conceitual.pdf
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ANEXO 1: INICIATIVAS E PARCERIAS EM CADA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

 

Comunidade Quilombola dos Luízes 

 

Nome Época Local Descrição Organização e 
parcerias 

I Noite da Raça 
Negra (1993) 

Nov 
1993 

Quadra da 
Escola de Samba 
Cidade Jardim  

A ‘I Noite da Raça Negra’ aconteceu na quadra da Escola de Samba 
Cidade Jardim e contou com a presença dos quilombolas dos Luízes. A 
programação contou com uma discussão sobre a autoestima negra e 
apresentações culturais. Núbia Sidônio, quilombola dos Luízes, 
produziu a caracterização artística dos dançarinos da dança afro e 
também participou como dançarina.  

Organizado pelo 
Movimento 
Negro 

Marcha Zumbi 
contra o 
Racismo, pela 
Igualdade e a 
Vida.  

Nov 

1995 

Brasília (DF) Quilombolas dos Luízes de diferentes gerações estiveram presentes na  
Marcha Zumbi dos Palmares em Brasília. A manifestação aconteceu no 
aniversário de 300 anos da morte de Zumbi, símbolo de resistência de 
mulheres e homens escravizados e da consciência negra no Brasil, e 
reuniu 30 mil pessoas.  Um documentário produzido pela Organização 
da Marcha Zumbi dos Palmares (disponível em 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=K8IPjx_Z_wQ).  

Organizado pelo 
Movimento 
Negro 

Participação no 
XXXIII 
Aniversário da 
Organização da 
Unidade Africana  

 

25  
Mai  
1996 

Belo Horizonte A quilombola e cabelereira afro Núbia Sidônio atuou como preparadora 
de modelos afro no desfile de moda africana do 33º Aniversário da 
Organização da Unidade Africana.  

Comunidade 
Estudantil 
Africana 

Publicação do 
Livro “Os Luízes” 

1998 Belo Horizonte Escrito por Maria Luzia Sidônio (Dona Luzia), hoje com 75 anos, o livro 
‘Os Luízes’ foi publicado em 1998 pela Mazza Edições via o  ‘Programa 
Estadual de Qualificação de Pessoal na Área de Cultura’ da Secretaria de 
Estado da Cultura de Minas Gerais.  

Secretaria de 
Estado da Cultura 
de Minas Gerias 

Diploma de 
Honra ao Mérito 
pelo município 
de Belo 
Horizonte  

20 
Nov 

2001 

-- No dia 20 de novembro de 2001, em comemoração ao dia da 
Consciência Negra, a Câmara Municipal de Belo Horizonte concedeu o 
“Diploma de Honra ao Mérito ao Quilombo dos Luízes em 
reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse 
coletivo”.  O documento foi entregue a quilombola Maria Luzia Sidônio 
(Dona Luzia), na época com 59 anos.  

Câmara 
Municipal de Belo 
Horizonte / 
Município de Belo 
Horizonte 

Participação na  
Conferência 
Mundial para 
Combate ao 
Racismo e à 
Discriminação 
Racial  

31 
Ago -   
8 Set  
2001 

 

Durban, África 
do Sul 

Luzia Sidônio (Dona Luzia) participou da Conferência Mundial para 
Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, representando a 
comunidades dos Luízes, em Durban na África do Sul. O combate à 
discriminação racial e à violência étnica são premissas de várias 
convenções promovidas pelas Nações Unidas desde 1948 . A edição em 
Durban se inspirou na luta do povo da África do Sul contra o apartheid 
e pela democracia. O evento discutiu o combate ao racismo, 
discriminação racial,  xenofobia e intolerência. 

UNESCO - 
Organização das 
Nações Unidas 
para a Educação, 
Ciência e Cultura. 

I Seminário de 
Mulheres Negras 

17  
Fev 
2002 

Belo Horizonte Núbia Sidônio participou do  I Seminário de Mulheres Negras, com a 
temática Lideranças do Movimento Popular de Belo Horizonte 

Prefeitura de 
Belo Horizonte 
via Fórum 
Municipal de 
Mulheres Negras, 
Coordenadoria 
Municipal dos 
Direitos da 
Mulher, 
Coordenadora 
Municipal para 
Assuntos da 
Comunidade 
Negra 

Participação no I 
Fórum Social 

06 a 
09  

Belo Horizonte Núbia Sidônio esteve presente no  i fórum social brasileiro, onde foram 
discutido eixos temáticos como imperialismo, o Brasil que temos e o 

Conselho 
Brasileiro do 
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Brasileiro  

 

Nov 
2003 

Brasil que queremos, movimentos sociais, gênero, juventude, raça e 
etnia 

Fórum Social 
Mundial 

Participação em 
curso de Gestão e 
Desenvolvimento 
Cultural 

2006 Belo Horizonte Miram Aprígioconcluiu o curso em Gestão e Desenvolvimento Cultural 
oferecido pelo Observatório da Diversidade Cultural, espaço 
configurado como ONG e, observatório cultural e grupo de pesquisa. A 
grade do curso foi constituída pelos seguintes módulos: a) Cultura, 
Desenvolvimento e Políticas Públicas, Planejamento Estratégico da 
Cultura e Marco Legal; b)Economia e Financiamento da Cultura. Além 
do curso em Gestão e Desenvolvimento Cultural, Miriam também 
participou de diversos Seminários propostos pelo Observatório da 
Diversidade Cultural, o que lhe permitiu conhecer e estabelecer contato 
com vários outros Povos e Comunidades Tradicionais, tais como as 
etnias indígenas do Xingu e Povos Ciganos. 

 

Observatório da 
Diversidade 
Cultural através 
do programa 
Pensar e Agir 
com a Cultural 

I Encontro 
Mineiro de 
Comunidades 
Negras 
Quilombolas 

 26 - 
28  
Nov 

2004 

Belo Horizonte Núbia Sidônio representou os Luízes durante o I Encontro Mineiro de 
Comunidades Negras Quilombolas. O objetivo do encontro foi 
promover um seminário para  Identificação e Diagnóstico para o 
Etnodesenvolvimento 

Instituto de 
Defesa da Cultura 
Negra e 
Afrodescendentes 
- Fala Negra, 
junto a Fundação 
Cultural Palmares 

XII Seminário 
Infância na 
Ciranda da 
Educação 

2006 Auditório 
PROEX-
PUCMINAS 
bairro Coração 
Eucarístico (BH) 

Miram Aprígio proferiu fala durante o XII Seminário Infância na 
Ciranda da Educação, com o Eixo temático “As Múltiplas Linguagens na 
Educação Infantil”. Nesta oportunidade Miram abordou a importância 
de se trabalhar com os Contos dos Povos Tradicionais na condição de 
contadora de histórias, narrando contos de Quilombolas e relatando 
formas de se aprender utilizadas por eles apresentando várias 
referências que poderiam ser utilizadas pelos professores em sala de 
aula sobre esse assunto. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação por 
meio da Gerência 
de Coordenação 
da Educação 
Infantil, em 
parceria com a 
PUCMINAS, 
Fórum Mineiro 
de Educação 
Infantil e o 
Sindicato de 
Estabelecimentos 
Particulares – 
SINEP.  

Capacitações do 
projeto Rondon 

2006 -- Miriam Aprígio foi participante ativa das capacitações do projeto 
Rondon, tendo acesso a importantes orientações sobre como ministrar 
atividades socioeducativas e culturais, ações nas áreas da saúde 
preventiva, direitos humanos, incentivo ao turismo, oficinas de 
formação profissional, de organização social, de alfabetização, e de 
políticas de incentivo à geração de renda e emprego. Esta atuação 
diversificada auxiliou na elaboração de propostas de projetos para as o 
Quilombo dos Luízes.  

 

Projeto Rondon – 
Ministério da 
Defesa 

Atuação junto ao 
Centro de 
Documentação 
Eloy Ferreira da 
Silva (Cedefes) e 
à N’Golo – 
Federação das 
Comunidades 
Quilombolas de 
Minas Gerais. 

-- Minas Gerais Miriam Aprígio possui extenso histórico de envolvimento com a gestão 
de questões quilombolas, atuando junto ao Centro de Documentação 
Eloy Ferreira da Silva (Cedefes) e à N’Golo – Federação das Comunides 
Quilombolas de Minas Gerais.  Essa atuação proporcionou a 
participação em  encontros, debates e a inserção em espaços de lutas 
por direitos dos remanescentes de Quilombos, dentro de fora de Minas 
Gerais inclusive o mapeamento das Comunidades Remanescentes de 
Quilombos no estado. 

Centro de 
Documentação 
Eloy Ferreira da 
Silva (Cedefes) e 
à N’Golo – 
Federação das 
Comunides 
Quilombolas de 
Minas Gerais. 

Oficina no 
Programa Escola 
Aberta na Escola 
Plural 

2006 Minas Gerais Miriam Aprígio foi selecionada pela Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) para participar do Programa Escola Aberta na Escola Plural, 
como oficineira. Tendo como modelo sua própria história atrelada aos 
antepassados da comunidade quilombola dos Luízes atividade foi 
possível trabalhar com memória, escrita e história. A proposta da 
oficina foi de os alunos realizaram pesquisas orais, documentais, 
iconográficas, entrevistas dentre outras formas de exploração de 
diferentes fontes históricas, iniciando assim, uma pesquisa mnemônica 

Pontifícia 
Universidade 
Católica -  PUC 
Minas 
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junto a seus familiares. 

I Seminário 
Nacional de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional das 
Populações 
Negras  

2006 Salvador- BA Luízes foi representado por lideranças comunitárias, em novembro de 
2006, no II Seminário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
das Populações Negras, em Salvador. 

Conselho 
Nacional de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(CONSEA) - 
Comissão 
Permanente de 
Segurança 
Alimentar das 
Populações 
Negras 

Curso ParaLegais 
e Direitos 
Humanos  

 

2007 Belo Horizonte 
MG 

O curso ‘ParaLegais e Direitos Humanos’ foi uma capacitação em 
direitos humanos para jovens lideranças comunitárias.  A quilombola 
Núbia Sidônio esteve presente.  O curso foi importante para 
instrumentalizar a comunidade em sua luta por seus direitos.  

Escritório de 
Direitos 
Humanos do 
Estado de Minas 
Gerais, com o 
apoio da 
Secretaria de 
Estado de 
Desenvolvimento 
Social e Esportes.  

Oficina 
Cidadania e 
Justiça 
Ambiental 

Set 
2008 

Caeté - MG O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA) promoveu a 
oficina Cidadania e Justiça Ambiental durante os dias 27 e 28 de 
setembro de 2008, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, no 
município de Caeté/região metropolitana de Belo Horizonte. O 
Quilombo Luízes foi representado por Miriam Aprígio e Núbia Sidônio. 
As quilombolas falaram sobre a especificidade de se ocupar um lugar de 
liminaridade entre o rural e o urbano, bem como sobre episódios de 
racismo ambiental. 

Grupo de Estudos 
em Temáticas 
Ambientais 
(GESTA) - UFMG 

Seminário 
Liberdade 
Religiosa- Uma 
Questão de 
Direitos 
Humanos 

21 - 
22  
Nov 

2008 

Faculdade de 
Medicina da 
Universidade 
Federal da 
Bahia, 
Pelourinho – 
Salvador (BA) 

Núbia Sidônio participou do Seminário Liberdade Religiosa - Uma 
Questão de Direitos Humanos organizado pela Comissão pela Vida e 
Liberdade Religiosa em Salvador – Bahia. 

Comissão pela 
Vida e Liberdade 
Religiosa 

Diretoria  

da N’Golo – 
Federação das 
Comunidade 
Quilombolas 

- Belo 
Horizonte/Minas 
Gerais 

Maria Luzia Sidônio (Dona Luzia), 75 anos, foi diretora e coordenadora 
por 2 mandatos consecutivos. 

 

Miriam Aprígio foi Diretora de Educação, Comunicação e Formação da 
N’Golo. (eleita em 2008) 

Diretoria da 
N’Golo – 
Federação das 
Comunidade 
Quilombolas de 
Minas Gerais 

Formulação das 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais para a 
Educação  
Escolar 
Quilombola no 
Plano Decenal da 
Educação 

2008  Miriam Aprígio atuou junto à Assembleia Legislativa divulgando 
propostas para a formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação  Escolar Quilombola no Plano Decenal da Educação. Neste 
evento de extrema relevância para o contexto educacional, e 
especialmente para iniciação dos primeiros passos para a elaboração 
do plano de diretrizes da educação escolar quilombola, também atuou 
como participante da Comissão Organizadora, Palestrante e 
Coordenadora de grupo de trabalho. As Diretrizes se configuraram no 
Parecer CNE/CEB, n. 16/2012 e foram homologadas pelo Ministério da 
Educação (MEC), através da Resolução CNE/CEB n. 08/2012 

 

Participação na 
Consulta e 
Debate sobre 
alteração da 
Instrução 
Normativa 
número 20 que 
regulamenta o 
Decreto 
4.887/2003. 

2008 -- Miram Aprígio participou da Consulta e Debate sobre a alteração da 
Instrução Normativa nº 20, que regulamenta o Decreto 4.887/2003.  A 
consulta foi realizada em 2008 pela Advocacia Geral da União ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 

Advocacia Geral 
da União junto e 
Instituto Nacional 
de Colonização e 
Reforma Agrária 
(Incra),  
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VII Encontro “20 
de Novembro” 

19-20  
Nov 
2010 

Museu de  Arte 
Murilo Mendes 

Núbia Sidônio proferiu a palestra “Estatuto da Igualdade Racial” 
durante o VII Encontro “20 de Novembro”. 

Sindicato dos 
Técnicos 
Administrativos 
em Educação das 
Instituições 
Federais de 
Ensino -  
SINTUFEJUF 

Seminário 
“Obstáculos à 

Regularização 
das terras de 
Quilombo em 
Minas Gerais” 

2010 -- Miriam Aprígio proferiu palestra durante o seminário Obstáculos à 
Regularização das terras de Quilombo em Minas Gerais, atividade 
promovida pela Federação Quilombola de Minas Gerais -  N’Golo,  
Núcleo de Estudos de Populações Quilombolas e Tradicionais (NUQ) e 
Cedefes 

Federação 
Quilombola de 
Minas Gerais 
N’Golo, Núcleo de 
Estudos de 
Populações 
Quilombolas e 
Tradicionais e 
Cedefes, 

Curso de 

Extensão de 
Formação Pré-
Acadêmica: 
Afirmação na Pós 

2012 -- Miriam Aprígio fez parte da primeira turma do Curso de Extensão de 
Formação Pré-Acadêmica: Afirmação na Pós 

Consórcio 
formado pela 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e 
a Universidade 
do Estado de 
Minas Gerais 
(UEMG), com 
financiamento da 
Fundação Ford e 
Fundação Carlos 
Chagas. 

Artigo publicado 
no livro 3º 
Prêmio 
Territórios 
Quilombolas  

2012 --- O artigo “Os Luízes: história e memória” de autoria da quilombola dos 
Luízes e historiadora Miriam Aprígio Pereira foi publicado na coletânea 
de artigos do “3º Prêmio Territórios Quilombolas” (2012), na categoria 
“Memórias e Experiências”. O texto conta, na voz de uma mulher 
quilombola e acadêmica, a história dos Luízes e a chegada da cidade ao 
território da comunidade. A coletânea “3º Prêmio Territórios 
Quilombolas” é um desdobramento de uma iniciativa da Diretoria de 
Políticas para Mulheres Rurais e Quilombolas (DPMRQ) e do Núcleo de 
Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), em colaboração com a Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 
Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), a Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA) e a Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e 
colaboradores.  

 

Seminário de 

Educação do 
Campo 

2012 --- Miriam Aprígio representou a N’Golo como palestrante e apresentadora 
da proposta educacional da educação escolar quilombola, no Seminário 
de Educação do Campo em 2012, abordando especificamente, a 
importância dos saberes dos Povos Tradicionais. 

-- 

Certificação de 
Mérito Cultural e 
Artístico pela Paz 

Fev 
2014 

 Em 6 de fevereiro de 2014 a comunidade recebeu a certificação de 
Mérito Cultural e Artístico emitida pela Paz da Ordem Federativa de 
Honrarias ao Mérito (OFHM). A OFHM é uma “entidade Sociocultural e 
de Justas Homenagens” com sede em Belo Horizonte, no Estado de 
Minas Gerais, criada com o propósito de outorgar títulos, medalhas, 
troféus e condecorações em geral.  

Ordem 
Federativa de 
Honrarias ao 
Mérito.  

 

Festival de Artes 
Motumbá 

2015  O Festival de Artes Motumbá é um evento comunitário com objetivo 
principal de divulgar oficinas, aulas e atividades que acontecem no 
aglomerado Morro das Pedras. Conta com o apoio do programa Fica 
Vivo! (da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social). Na edição de 
2015, o encontro convidou as mulheres da comunidade dos Luízes, 
guardiãs de conhecimento ancestral, para contar suas histórias de vida, 
luta e resistência. A Cia Motumbá é um coletivo formado por artistas do 
aglomerado Morro das Pedras e de outras comunidades da cidade de 
bBelo Horizonte.  

Organizado pela 
Companhia 
Motumbá com o 
apoio do 
Programa Fica 
Vivo! 
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1ª Ação Social da 
Faculdade 
Newton Paiva 

2016 Faculdade 
Newton Paiva – 
bairro Grajaú 
(BH) 

Núbia Sidônio foi convidada como palestrante na 1ª Ação Social da 
Faculdade  Newton Paiva, em 2016. Além de ser quilombola dos Luízes, 
Núbia Sidônio foi convidada em função de sua atuação – por nove anos 
– como uma das lideranças comunitárias no aglomerado Morro das 
Pedras. Na oportunidade ela pode chamar atenção aos problemas 
vivenciados pelos quilombolas dos Luízes e dos moradores do Morro 
das Pedras e também discutiu sobre o empoderamento e autoestima 
das mulheres negras. 

Faculdade 
Newton Paiva 

Cortejo de 
Omulú com 
Afoxé Bandarerê 

Ago 
2017 

Belo Horizonte O cortejo de Omulú, em agosto de 2017, percorreu as ruas do bairro 
Concórdia, em Belo Horizonte. A comunidade quilombola dos Luízes 
desfilou portando a bandeira de Sant’Ana, padroeira da comunidade. 

Realizado pelo 
grupo Afoxé 
Bandarerê com 
apoio da 
Coordenadoria de 
Promoção da 
Igualdade Racial 
(CPIR) / 
Prefeitura 
Municipal de Belo 
Horizonte 

Curso de 
Advocacia 
Popular e 
Feminista – 
Coletivo 
Margarida Alves 

Abr- 
ago  
2017 

Sede do Coletivo 
Margarida Alves 
/ bairro Floresta 
(BH)   

Dona Júlia Pereira da Silva, 83 anos, foi mestra convidada para 
ministrar aulas no curso “Advocacia Popular e Feminista: Estratégias 
contra-hegemônicas de assessoria jurídica e litigância estratégica”. Ela 
participou dos quatro módulos que compuseram o curso, trazendo 
questões relativas à regularização fundiária dos Luízes e sobre sua 
atuação como conselheira tutelar na comunidade. Ao final dos módulos, 
Dona Júlia foi homenageada com uma serenata e um poema composto e 
recitado por Emily Roots e Mariana, moradoras e lideranças da 
Ocupação Rosa Leão. 

Coletivo 
Margarida Alves 
– Assessoria 
Popular 

Café com 
Diálogos 

Ago 
2017 

Estacionamento 
Cultural 
(Avenida Silva 
Lobo, 2083)/ 
Quilombo dos 
Luízes 

A proposta do Café com Diálogos surgiu como resposta aos episódios 
de invasão e ação truculenta da Polícia Militar de Minas Gerais nos 
territórios dos Luízes, em julho de 2017. O primeiro encontro 
aconteceu em agosto de 2017, no Estacionamento Cultural (uma área 
do território original dos Luízes que até recentemente estava sob o 
domínio de um empresário que usava o espaço como estacionamento). 
A reunião pautou a construção de estratégias de combate ao racismo 
ambiental, à especulação imobiliária e violência policial. Contou com 
representantes da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), além de 
Frei Gilvander Luís Moreira, da Comissão Pastoral da Terra de MG; 
MakotaKisandembo (Tânia Cristina), da Coordenadoria de Promoção 
da Igualdade Racial (CPIR), e representantes dos Jornalistas Livres e da 
Defensoria Pública da União (DPU). A proposta é de encontros 
períodicos entre quilombolas e grupos apoiadores, a fim de construir 
redes de agência política pelo direito à cidade. 

Organizado pelo 
Quilombo dos 
Luízes com o 
apoio de 
entidades 
parceiras.  

Por justiça nas 
peles: tambores 
pelo quilombo 
dos Luízes 

3 Set 
2017 

Estacionamento 
Cultural 
(Avenida Silva 
Lobo, 2083) / 
Quilombo dos 
Luízes 

O Ato em solidariedade à comunidade dos Luízes aconteceu no dia 3 de 
setembro de 2017, no Estacionamento Cultural. O evento pautou a 
necessidade de formação de redes de ação conjunta na cidade para 
combate ao racismo ambiental e à invisibilidade sofrida pelo Quilombo 
de Luízes. Entre os grupos presentes, estiveram o AfoxéBandarerê, o 
bloco-afro Angola Janga, o Projeto Quintal Escambo Cultural e a Escola 
de Samba Cidade Jardim. A comunidade planeja promover eventos 
culturais periódicos. 

Organizado pelo 
Quilombo dos 
Luízes com o 
apoio de 
entidades 
parceiras. 

Reunião dos 
Luízes com 
comunidade 
Universitária 

21  
Out 
2017 

Quadradão dos 
Luízes / 
Quilombo dos 
Luízes 

Reunião para exposição pelos Luízes sobre seus problemas e 
demandas.  Estiveram presentes estudantes do curso de direito da PUC 
Minas (Belo Horizonte) e da  do grupo de pesquisa "Exclusão e 
Invisibilidade" da UniFEM (Sete Lagoas), com. Maria Luzia Sidônio 
(Dona Luzia),  contou a história da comunidade e em seguida membros 
do Conselho Comunitário dos Luízes) citaram episódios de violência. Os 
temas foram discutidos com os universitários e coletivamente definidos 
encaminhamentos a serem viabilizados com o apoio dos grupos 

Organizado pelo 
Quilombo dos 
Luízes com o 
apoio de grupos 
universitários. 
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universitários presentes. 

XI Encontro 
Regional Centro-
Oeste de Historia 
Oral 

22 
Nov 
2017 

Universidade 
Federal de 
Brasília (UNB) / 
Brasília - DF 

Miriam Aprígio participou da Mesa Redonda História Oral e Mulheres 
Quilombolas do  XI Encontro Regional Centro-Oeste de Historia Oral da 
Universidade de Brasília. O Simpósio teve como tema “História Oral e 
relações de gênero na contemporaneidade: vozes dissonantes.” 

Associação 
Brasileira de 
História Oral, em 
parceria com a 
Universidade de 
Brasília e apoio 
do Núcleo de 
Estudos da 
Cultura, 
Oralidade, 
Imagem e 
Memória 
(CEAM/UnB) e do 
Instituto 
Cerratense 

I Encontro de 
Antropologia e 
Arqueologia 

24 
Nov 
2017 

Faculdade de 
Filosofia e 
Ciências 
Humanas da 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais 

Miram Aprígio foi convidada para compor a  mesa de encerramento do 
I Encontro de Antropologia e Arqueologia, e intitulada "Negritudes, 
Academia e Ciências Humanas: para além de objetos”. Esta mesa foi 
pensada como comemorativa da Semana da Consciência Negra.  

Colegiado  e 
Centro 
Acadêmico do 
Curso de 
Antropologia da 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG)  

Conferências  da 
Promoção da 
Igualdade Racial 

-- -- Miram Aprígio e Núbia Sidônio representaram o Luízes em instâncias 
municipal, estadual e nacional das Conferências de Promoção da 
Igualdade Racial 

-- 

Conferência 
Epistemologias 
do Sul: o papel 
dos movimentos 
sociais na 
produção de 
saberes 

Nov 
2017 

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais - UFMG 

Miriam Aprígio participou da Conferência Epistemologias do Sul: o 
papel dos movimentos sociais na produção de saberes (proferida pelo 
sociólogo Boaventura de Sousa Santos), e da respectiva Oficina da 
Universidade Popular dos Movimentos Sociais (promovida pelo Centro 
de Estudos Sociais da América Latina (Cesal), sob a coordenação da 
Professora Dra. Nilma Lino Gomes. O encontro debateu educação como 
justiça social, cooperação Sul-Sul e ecologia dos saberes  

Centro de 
Estudos Sociais 
da América 
Latina (Cesal) 

Participação 
como debatedora 
e palestrante  I 

Encontro para 
Discussão da 
Questão 
Quilombola do 
Estado de Minas 
Gerais 

-- -- Miriam Aprígio participou como debatedora e palestrante no Comitê de 
Minas Gerais, sobre o tema: Criminalização dos Movimentos Sociais, do 
Fórum Social Mundial; no I Encontro para Discussão da Questão 
Quilombola do Estado de Minas Gerais, promovido pela parceria 
formada entre a Faculdade de Direito Milton Campos e o Ministério 
Público de Minas Gerais, dentre outras. 

Parceria formada 
entre a Faculdade 
de Direito Milton 
Campos e o 
Ministério 
Público de Minas 
Gerais 

Participações em 
Eventos e 
Trabalhos com 
Estética Negra 

-- -- Núbia Sidônio possui histórico, formação e atuação na temática da 
estética negra. Já participou de diversos eventos, cursos, oficinas, 
concursos, formações, congressos e encontros de cabeleleiros e possui 
atualmente o salão Beleza em Estética. Alguns desses eventos foram: I e 
II Congresso Afro Brasileiro de Cabeleleiros de Minas Gerais em 1995 
e1996 respectivamente;  IV, V e IX e Congresso Étnico Afro-Brasileiro 
de Cabelereiros pelo grupo Beleza Negra, II Feira Internacional de 
Cosméticos e Produtos Afro-Étnicos de 1998. 

 

O salão de Núbia foi um dos salões retratados na tese de doutorado 
intitulada “Corpo e Cabelo como ícones de construção da beleza e da 
identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte”, de Nilma Lino 
Gomes Ex-ministra da Igualdade Racial do governo Dilma.(pesquisa 
realizada entre os anos 1999 e 2001. 

-- 
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Comunidade Quilombola de Mangueiras 

Nome Época Local Descrição Organização e 

parcerias 

Encontros para 

contação de 

histórias e 

compartilhamento 

de experiências  

2001 Quilombo de 

Mangueiras 

Uma pesquisa desenvolvida em 2001 pela historiadora 

Rosângela Araújo utilizando-se da metodologia de história 

oral envolveu encontros na sede da associação quilombola 

para contação de histórias e compartilhamento de 

experiências. O relatório final compôs a documentação 

enviada, em 2003, à Fundação Cultural Palmares para solicitar 

o certificado de autorreconhecimento da comunidade como 

quilombola. 

Promovido pela 

historiadora 

Rosângela Araújo, 

com apoio da 

Associação 

Quilombola de 

Mangueiras 

Implantação de 

políticas de 

promoção da 

igualdade racial 

no quilombo 

2003 Quilombo de 

Mangueiras 

A Associação Quilombola de Mangueiras firmou uma parceria 

com a Coordenadoria Municipal de Assuntos da Comunidade 

Negra (COMACON), em 2003, visando à implantação de 

políticas de promoção da igualdade racial, com apoio da 

Secretaria de Promoção de Igualdade Racial (Seppir). Cartilhas 

elaboradas pela COMACON foram distribuídas na comunidade 

e a questão da igualdade racial foi discutida em reuniões da 

associação. 

Associação 

Quilombola de 

Mangueiras e 

Coordenadoria 

Municipal de 

Assuntos da 

Comunidade Negra 

(COMACON). 

Projeto Resgate da 

Cidadania do 

Afrodescendente 

2005 Quilombo de 

Mangueiras 

O projeto foi desenvolvido com a juventude quilombola de 

Mangueiras em parceria com loja maçônica Labor e Virtude, 

em 2005. Foi articulado com o intermédio de Sr. Thomaz, um 

vizinho do quilombo que por longos anos esteve ao lado dos 

quilombolas na luta por direitos. O objetivo dos encontros foi 

debater sobre a cidadania afrodescendente e enaltecer a 

autoestima do jovem negro. 

Promovido pela 

Loja maçônica 

Labor e Virtude em 

parceria com a 

Associação 

Quilombola de 

Mangueiras 

Projeto Arca de 

Letras com a 

juventude 

quilombola de 

Mangueiras 

2005 Quilombo de 

Mangueiras 

O projeto Arca de Letras foi viabilizado a partir de uma 

parceria entre a loja maçônica Labor e Virtude com a 

Associação Quilombola de Mangueiras. Os encontros, 

direcionados à juventude quilombola em idade escolar, 

aconteceram com o objetivo de incentivar a leitura entre 

jovens quilombolas, bem como a produção de poesia. Os 

melhores poemas foram premiados em um evento em outubro 

de 2005. 

Promovido pela 

Loja maçônica 

Labor e Virtude em 

parceria com a 

Associação 

Quilombola de 

Mangueiras 

Grupo Mulheres 

de Rocha 

2008 Quilombo de 

Mangueiras 

Idealizado em 2008 pela matriarca do quilombo, Wanda de 

Oliveira, o grupo Mulheres de Rocha promove a discussão da 

sexualidade, diversidade sexual, saúde e gênero dentro do 

quilombo de Mangueiras. O nome do grupo faz alusão à força 

das mulheres quilombolas, firmada em Xangô — orixá 

relacionado ao vigor da rocha —, e foi votado pelas 

participantes. O chão de Mangueiras, segundo a matriarca, é 

firmado para o Orixá da Justiça, representado na Pedra de 

Xangô ou Laje do Urubu, monumento natural presente no 

território quilombola e onde a ancestralidade de ocupação do 

quilombo é reverenciada. Em 2010, através de um convênio 

com o Ministério da Saúde viabilizado a partir de uma parceria 

com a ONG Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS), as 

Mulheres de Rocha implantaram em Mangueiras um projeto 

para reduzir riscos e vulnerabilidades de infecção por DSTs, 

tais como AIDS e hepatites virais. Foram distribuídos 

materiais educativos e preservativos e desenvolvidas 

atividades de aconselhamentos e divulgação de serviços. O 

grupo também conta com parceria do Nzinga, um coletivo de 

mulheres negras em Belo Horizonte. O coletivo realizou rodas 

de conversa com as mulheres da comunidade sobre prevenção 

da violência doméstica e na atenção à qualidade de 

atendimento na área da saúde. Três cartilhas em mídia digital 

foram produzidas e distribuídas pelas Mulheres de Rocha 

visando à promoção e à conscientização sobre a saúde da 

Grupo Mulheres de 

Rocha com o apoio 

de entidades 

parceiras como a 

organização não-

governamental 

Centro de 

Promoção da 

Saúde – CEDAPS ; e 

o Nzinga, coletivo 

de mulheres negras 

em Belo Horizonte 

que atua no 

combate a todas as 

formas de 

discriminação 

racial e de gênero, 

visando à inclusão 

sociopolítica das 

mulheres negras 

afro-brasileiras. 
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mulher. A opção pela mídia digital foi na intenção de 

preservação ambiental.  

Educação para 

Jovens e Adultos e 

Curso 

Preparatório para 

Vestibular 

Voluntário 

2008-

2015 

Quilombo de 

Mangueiras 

Com o apoio do coletivo Nzinga, que auxiliou na submissão do 

projeto à Secretaria Municipal de Educação, em 2008 foi 

implantado um núcleo educacional em Mangueiras. A 

educação era uma das demandas mais urgentes da 

comunidade. Para que as aulas começassem, o Sr Valter 

(falecido em 2010 e que na época era presidente da associação 

quilombola) cedeu a varanda de sua casa para a realização das 

aulas. As atividades ocorreram até o ano de 2015, e a 

comunidade aponta o desejo de retorno do funcionamento do 

núcleo educacional no quilombo. 

Associação 

Quilombola de 

Mangueiras  com  

apoio do Coletivo 

Nzinga.  

Visita guiada no 

quilombo a alunos 

da Escola 

Municipal 

Secretário 

Humberto 

Almeida. 

 

2011 Quilombo de 

Mangueiras 

A visita propôs integrar a escola à rede de saberes das 

comunidades tradicionais e foi coordenado pelo departamento 

de biologia da Escola Municipal Secretário Humberto Almeida, 

no bairro Ribeiro de Abreu, próximo à região do quilombo.  Os 

estudantes, guiados pelos quilombolas, conheceram os 

quintais e a mata de Mangueiras. Ao longo do percurso o 

grupo coletou amostras das águas das nascentes e de algumas 

espécies da flora local. Foram coletadas amostras de árvores 

frutíferas, ipê roxo, ipê amarelo e samambaias. O material 

coletado foi analisado pela equipe de análises clínicas do curso 

de Biologia da UFMG e pelo laboratório local da escola.  

Escola Municipal 

Secretário 

Humberto Almeida. 

Capacitação do 

Centro de 

Processamento de 

Dados (Cepro)  

2011 -- Durante o período de maio de 2011 a junho de 2012, os jovens 

de 15 a 24 anos da comunidade de Mangueiras puderam se 

capacitar em cursos profissionalizantes gratuitos, promovidos 

pelo Centro de Processamento de Dados (Cepro), na área de 

manutenção de microcomputadores, confecção de bijuterias e 

produção de materiais de limpeza. O projeto teve como 

objetivo inserir a juventude quilombola no mercado de 

trabalho, bem como capacitar a comunidade para práticas de 

economia comunitária. 

Centro de 

Processamento de 

Dados (Cepro) 

Entrevista para o 

programa Palavra 

Ética 

 

2012 -- Sob a coordenação de Frei Gilvander Moreira, no programa 

Palavra Ética, da TVC/BH, Maurício Moreira dos Santos, atual 

presidente da Associação Quilombola de Mangueiras, foi 

entrevistado na edição que foi ao ar em maio de 2012. Frei 

Gilvander é liderança católica junto aos movimentos sociais e 

já acompanhou a comunidade dos Luízes e de Mangueiras em 

diversas lutas e demandas. Na oportunidade, Maurício 

denunciou a violação de direitos territoriais do quilombo de 

Mangueiras por particulares e pelo poder público. 

Frei Gilvander 

Moreira, no 

programa Palavra 

Ética, da TVC/BH 

Mapa dos 

Conflitos 

Ambientais de 

Minas Gerais  

2012 -- Os quilombolas Maurício dos Santos e Ivone Oliveira 

representaram Mangueiras durante seminário de lançamento 

do “Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais”, 

elaborado pelo Grupo de Estudo em Temáticas Ambientais 

(Gesta) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 

projeto categorizou diferentes tipos de conflitos ambientais, 

sendo que Mangueiras foi relacionado àqueles ligados a 

“demanda territorial por terras quilombolas” e a “demanda 

por uso e ocupação do solo em loteamento de área urbana”. 

Durante sua fala, Maurício denunciou a negligência da 

prefeitura em relação à poluição das nascentes, especulação 

imobiliária, urbanização desordenada e tráfico de drogas 

dentro do quilombo. O estudo teve início no ano de 2007 e 

buscou denunciar os processos hegemônicos de apropriação 

de territórios, além de fortalecer o campo político-

participativo das populações afetadas por lógicas excludentes 

de exploração da natureza. 

Grupo de Estudo 

em Temáticas 

Ambientais (Gesta) 

em parceria com o 

Núcleo de 

Investigação em 

Justiça Ambiental 

da Universidade 

Federal de São João 

Del-Rei 

(Ninja/UFSJ) e o 

Núcleo 

Interdisciplinar de 

Investigação 

Socioambiental da 

Universidade 

Estadual de Montes 

Claros 

(Niisa/Unimontes). 
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Curso do 

Programa Jovem 

Aprendiz (Sebrae) 

- construção civil 

2012 -- Durante o período de agosto de 2012 a fevereiro de 2013, a 

rede SEBRAE (MG) promoveu um projeto para capacitação de 

jovens aprendizes na área de construção civil. Algumas aulas 

expositivas aconteceram no quilombo. Os alunos puderam se 

cadastrar para estágios após certificação do curso. 

SEBRAE - MG 

Minidocumentário 

de Mangueiras  

 

2013 Vídeos 

gravados no 

Quilombo de 

Mangueiras 

Em 2013, Mangueiras recebeu estudantes do curso de 

Publicidade e Propaganda da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC-Minas), em um de seus projetos de 

extensão universitária. A proposta do projeto foi a elaboração 

de vídeos de cerca de dois minutos com depoimentos dos 

quilombolas sobre diferentes temas, como por exemplo, os 

diversos saberes da comunidade. Os vídeos foram exibidos nos 

encontros de Ecologia dos Saberes da PUC-Minas, de 16 a 21 

de setembro de 2013, pelo grupo Laboratório São Gabriel. Um 

dos vídeos produzidos material está disponível on-line na 

plataforma do YouTube, pelo canal “LabSG”, através do link 

https://www.youtube.com/watch?v=fh6lJ-bDeoQ&t=1s. 

LabSG - 

Laboratórios de 

Áudio, Vídeo e 

Fotografia da 

Faculdade de 

Comunicação e 

Artes da PUC Minas 

São Gabriel. 

Projeto “Nessa 

Rua Tem um Rio” 

2014 Quilombo de 

Mangueiras 

A comunidade de Mangueiras recebeu a ONG Instituto Undió, 

em 2014, para oficinas de valorização de saberes tradicionais. 

A ONG propôs bordar, uma grande toalha. Nomes, formas e 

usos das ervas. Várias mãos quilombolas bordaram uma única 

toalha de mesa com elementos que remetiam aos saberes 

tradicionais ligados ao uso medicinal de folhas, raízes, cascas e 

flores. A toalha foi doada ao projeto Mesa de Tereza, um outro 

projeto do InstitoUndió e que serve mesas de cafés da manhã 

coletivas em diversos espaços da cidade.  Em 2016, a toalha 

forrou a “Mesa da Partilha”, uma mesa de café da manhã que 

reuniu quilombolas de Mangueiras, Luízes e Manzo, além de 

indígenas e ciganos,  no Parque Municipal Américo Renné 

Giannetti. 

ONG Instituto 

Undió 

Oficina de grafite 

– Funarte 

2014 Quilombo de 

Mangueiras.  

Esta oficina de grafite foi realizada no quilombo a partir de 

uma parceria entre a comunidade e a Fundação Nacional de 

Arte (Funarte-MG). Ao final da oficina, a turma criou um 

símbolo para o quilombo de Mangueiras, que foi pintado em 

uma parede da Associação Quilombola de Mangueiras. As 

demais produções foram reunidas em um livreto. 

Fundação Nacional 

de Arte (Funarte-

MG) 

Oficina de cultura 

digital  

2014 Quilombo de 

Mangueiras 

A juventude quilombola de Mangueiras recebeu uma equipe 

de comunicadores sociais integrantes do grupo Oficina de 

Imagens para uma oficina de cultura digital. O objetivo da 

oficina foi favorecer o acesso de comunidades às políticas de 

produção e difusão audiovisual e cultura digital, além de 

discutir as estratégias de comunicação como ferramentas para 

o acionamento de direitos. Depoimentos e fotos viraram 

materiais para a publicação de uma reportagem na terceira 

edição da revista Rolimã, uma publicação do grupo Oficina de 

Imagens. A matéria discutiu o significado da identidade 

quilombola para a juventude e destacou a relação entre os 

saberes tradicionais e a contemporaneidade da tecnologia.  

Grupo Oficina de 

Imagens 

 Conferências 

Municipais e 

Estaduais de 

Saúde 

2014-

2016 

-- A participação do quilombo de Mangueiras nas Conferências 

Municipais e Estaduais de Saúde acontece anualmente através 

de lideranças do grupo Mulheres de Rocha. Durante as últimas 

edições, a comunidade requisitou atenção especial à saúde 

negra, em especial no combate à anemia falciforme, 

hipertensão e diabetes. Tais demandas compõem 

necessidades urgentes da comunidade.  

Conselhos 

Municipais e 

Estaduais de Saúde 

https://www.youtube.com/watch?v=fh6lJ-bDeoQ&t=1s
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Curta-metragem 

Águas Sagradas 

2017 Filmado no 

Quilombo de 

Mangueiras 

O curta-metragem Águas Sagradas traz as histórias, os cantos, 

o silêncio e os percursos do quilombo Mangueiras na sua 

relação com as águas e as manifestações do candomblé Ketu. 

As águas da nascente e do córrego que margeia o quilombo 

são usadas, entre outras destinações, para preparar a festa das 

Yabás, termo utilizado para designar orixás femininas, tais 

como Yemanjá e Oxum. A produção do filme aconteceu 

durante a oficina de cinema e produção audiovisual intitulada 

Cinema Nascente, que foi promovida na segunda etapa do 

projeto Valorização de Nascentes Urbanas do Ribeirão Onça, 

realizado pelo Comitê da Bacia do Rio das Velhas e pelo 

Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça. 

Recentemente, o curta foi apresentado na Mostra Á Margem: 

Água, Cultura e Território, exibida no Espaço do Conhecimento 

UFMG, de março a junho de 2017. 

Projeto Valorização 

de Nascentes 

Urbanas do 

Ribeirão Onça - 

realizado pelo 

Comitê da Bacia do 

Rio das Velhas e 

pelo Subcomitê da 

Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Onça. 

Revitalização da 

nascente que 

abastece o 

Córrego Lajinha 

2017  O projeto Valorização de Nascentes Urbanas visa à 

revitalização das águas da Bacia do Onça, além da 

conscientização coletiva de seus habitantes.  Dentre mais de 

150 nascentes, uma das selecionadas para revitalização foi a 

que abastece o Córrego Lajinha. Foram meses de trabalho na 

região, quando a área da nascente foi demarcada, mudas dos 

mais variados tipos foram plantadas e lixos e entulhos 

retirados.  

Projeto Valorização 

de Nascentes 

Urbanas do 

Ribeirão Onça -

realizado pelo 

Comitê da Bacia do 

Rio das Velhas e 

pelo Subcomitê da 

Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Onça. 

Debate Quilombos 

urbanos: 

identidade, 

território e 

violência 

14 Nov 

2017 

Faculdade de 

Ciências 

Econômicas 

(FACE) da 

Universidade 

Federal de 

Minas Gerais, 

campus 

Pampulha. 

O quilombola Maurício Moreira dos Santos, atual presidente 

da Associação Quilombola de Mangueiras, esteve presente em 

uma mesa que debateu sobre os desafios enfrentados pelos 

quilombos de Belo Horizonte. A mesa compôs o ciclo de 

debates DesConstruções,  que se concentrou no tema 

“Quilombos urbanos: identidade, território e violências”.  

NEOS – Núcleo de 

Estudos 

Organizacionais e 

Sociedade  da 

Faculdade de 

Ciências 

Econômicas (FACE) 

da UFMG. 

 

 

Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango 

Projeto Época Local Descrição Organização e 

parceiros 

Caminhada pela Paz  

- recebimento do 

certificado de 

autorreconheciment

o como comunidade 

quilombola 

2007 Quilombo Manzo 

Ngunzo Kaiango, 

Escola Municipal 

Santos Dumont  

A Caminhada pela Paz foi um evento para a entrega pela 

Fundação Cultural Palmares (representada por seu 

presidente, na época, Zulu Araújo) do certificado de 

autorreconhecimento de Manzo como comunidade 

quilombola. A programação do evento incluiu um café da 

manhã no quilombo, caminhada pela paz até a Escola 

Municipal Santos Dumont (Avenida Mem de Sá), onde 

ocorreram diversas atividades culturais.  Aconteceram 

apresentações do Projeto Quizumbadê, rodas de capoeira 

regional, dança afro, samba de roda, roda de maculelê e um 

bate-papo sobre candomblé.  

Organizado por 

Manzo com 

apoio da 

Fundação 

Cultural 

Palmares 

Rede Jovem de 

Cidadania – 

programa 

audiovisual 

 

2010 -- A Rede Jovem de Cidadania é um programa audiovisual da 

Associação Imagem Comunitária (AIC).  O programa 

convidou  três mestras/es ligados à cultura afro-brasileira e 

que haviam sido reconhecidos em 2010 pelo Prêmio Zumbi 

de Cultura, promovido pela Cia Baobá de Dança.  Uma/um 

desses mestras/es foi MametoMuiandê. Ela contou sua 

história desde quando, aos 11 anos, teve sua primeira 

Realizado pela 

Associação 

Imagem 

Comunitária 

(AIC) 
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manifestação de santo e também falou sobre a identidade e 

luta quilombola.  Os vídeos da Rede Jovem de Cidadania 

estão disponíveis na plataforma VIMEO pelo link 

<https://vimeo.com/channels/332295> 

Festa Kizomba de 

Minas  

2011 Gonguê/  bairro Carlos 

Prates (BH).  

A Festa Kizomba de Minas teve como objetivo a arrecadação 

de alimentos não perecíveis e agasalhos para serem 

distribuídos na comunidade do entorno de Manzo. 

Aconteceu no Gonguê, espaço do grupo de percussão Trovão 

de Minas e cedido para realização do evento.  Esta foi 

primeira festa do Projeto Kizomba.   

Realizado pelo 

Projeto Kizomba 

com apoio do 

grupo de 

percussão 

Trovão de Minas. 

Pé quente, Cabeça 

Fria 

(Participação do 

Projeto Kizomba no 

Festival 

Internacional de 

Capoeira Regional)  

2013 Manzo Ngunzo 

Kaiango 

O encontro “Pé Quente, Cabeça Fria” compôs o Festival 

Internacional de Capoeira Regional que aconteceu em 2013 

em Belo Horizonte.  O Festival promoveu troca de cordéis, 

batizados, debates, palestras, estudos e rodas de debates 

que chamavam atenção para o genocídio da juventude negra 

e para a dificuldade de compreensão da ‘guerra às drogas no 

Brasil’.  Algumas das atividades do Festival aconteceram em 

Manzo, no encontro que foi chamado de “Pé Quente, Cabeça 

Fria”. Na oportunidade, o quilombo  recebeu mestres e 

contramestres referências da capoeira Regional do Brasil e 

do mundo. O Festival foi  organizado a partir de uma 

parceria entre representantes da capoeira regional local e a 

Association Capoeira Lausanne, da Suíça. 

 

 

Realizado pelo 

projeto Kizomba; 

organizado a 

partir de uma 

parceria com a 

Association 

Capoeira 

Lausanne, da 

Suíça. 

Nguidiá - Feijoada de 

Muiandê 

 

7 Set 

2014 

Núcleo de Estudos da 

Cultura Popular 

(NECUP)/ bairro 

Prado (BH) 

A Nguidiá - Feijoada de Muiandê aconteceu com o objetivo 

de arrecadar verba para a reforma do quilombo e do 

terreiro em Santa Luzia. O evento contou com 

apresentações culturais voluntárias, como o  Samba do Nego 

Véio, a Bateria Imperatriz e o Samba da Meia-Noite. 

Realizado por 

Manzo com o 

apoio do Centro 

de 

Documentação 

Eloy Ferreira da 

Silva (Cedefes), 

da Aláfia Cultura 

(produtora 

cultural), do 

NECUP e dos 

grupos artísticos 

que se 

apresentaram 

Oficina de 

Estamparia Afro em 

tecidos (2016) 

 

Jul 

2016 
Quilombo Manzo 

Ngunzo Kaiango 
Oficina de estamparia com elementos da estética afro-

brasileira em tecido.  A marca de estampas ‘Salamandra’ 

ofereceu a oficina, incluindo toda a matéria prima 

necessária,  em troca de hospedagem de sua representante 

no quilombo durante período em que Belo Horizonte sediou 

o Seminário de Afro-empreendedor(SEBRAE).  

Ministrada pela 

representante da 

marca 

Salamandra 

Oficina Ritmo, Corpo 

e Palavra 

 

Jun- 

Ago 

2016   

Quilombo Manzo 

Ngunzo Kaiango 

A oficina propôs a leitura e interpretação de poemas de 

Gregório de Matos, Carolina Maria de Jesus e Castro Alves, 

autores negros ou que fazem referência à experiência da 

diáspora africana no Brasil. Os poemas foram recitados em 

consonância com os sons, tambores e cantos de Manzo. A 

oficina foi ministrada por Babilak Bah, músico, artista visual, 

poeta e arte-educador que propõe a experimentação com o 

corpo, o ritmo e a palavra. Um vídeo da oficina está 

disponível na plataforma do YouTube e pode ser visualizado 

através do link 

<https://www.youtube.com/watch?v=rYy6oiMRirg&t=36s

> 

Realizado pela 

Fundação 

Municipal de 

Cultura  através 

do edital  

Descentra; 

ministrada por 

BabilakBah 

Oficina de percussão  17 Set Quilombo Manzo 

Ngunzo Kaiango 

O quilombo de Manzo recebeu o grupo ‘Ubuntu Axé’ em 

uma oficina de musicalização em percussão afro. Ubuntu 

Axé é um projeto artístico de três mulheres percussionistas, 

Promovida pelo 

projeto Kizomba; 

ministrada pelo 
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 2016 Vicki Cardoso, Débora Alves e LaizaLamara, que são 

também integrantes do Bloco Kizomba, vertente de 

percussão do Projeto Kizomba. A oficina propôs valorizar e 

visibilizar uma musicalidade carregada de elementos afro-

brasileiros além de dar destaque à mulher negra na 

produção de música afro, um território comumente 

masculinizado. 

grupo 

UbuntuAxé 

Manzo feito à Mão: 

Oficina de 

Webativismo 

 

Nov 

2016 

Manzo Ngunzo 

Kaiango 

‘Manzo Feito à Mão’ foi uma oficina com o objetivo de 

instrumentalizar a comunidade para manipular os recursos 

disponíveis na web, como por exemplo, a construção de 

blogs. O objetivo geral da oficina foi oferecer a comunidade 

o conhecimento necessário para encaminhar sua luta por 

direitos também na web, assim como divulgar seus eventos, 

projetos, festas,  artesanato e culinária. 

Ministrada Prof 

Dr. Luiz Naveda, 

da escola de 

Música da UEMG 

(Universidade do 

Estado de Minas 

Gerais). 

Oficina de turbantes: 

Narrativas da 

Brasilidade  

 

8  dez 

2016 

Manzo Ngunzo 

Kaiango 

O evento combinou uma oficina focada em amarrações de 

diferentes modelos de turbante e uma roda de conversa. A 

proposta foi pensar e compartilhar percepções sobre a 

estética negra como afirmação política contra o racismo e a 

prática de “apropriação cultural”. O evento compôs  a II 

Mostra Brasil AfroModa realizada com recursos da Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura/Fundação Municipal de 

Cultura. A oficina foi ministrada por MakotaKisandembu, 

Tânia Cristina, coordenadora da Coordenadoria de 

Promoção da Igualdade Racial (CPIR) de Belo Horizonte 

(vinculada à Secretaria Municipal Adjunta de Direitos de 

Cidadania e à Secretaria Municipal de Políticas Sociais) e 

produtora cultural da Mostra.  

Promovido pela 

Associação 

Nacional da 

Moda Afro-

Brasileira; o 

Encontro 

compôs o do 

projeto 

permanente de 

Manzo chamado 

Café com Política 

Campanha Kizomba 

Estudantil  

 

2016 Quilombo Manzo 

Ngunzo Kaiango e 

Bairro Santa Efigênia 

(BH) 

O Projeto Kizomba organizou uma campanha de 

arrecadação de material escolar, agasalhos e calçados. A 

iniciativa foi divulgada em redes sociais e arrecadou 

doações que compuseram kits distribuídos para cerca de 30 

crianças e jovens moradores do entorno do quilombo.   

Realizado pelo 

Projeto Kizomba 

Disciplinas 

ministradas na 

Formação 

Transversal em 

Saberes Tradicionais 

da UFMG  

 

2016-

2017 

Universidade Federal 

de Minas Gerais -  

campus Pampulha 

(BH) 

O Programa de Formação Transversal em Saberes 

Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) busca a valorização e diálogo entre os saberes,  

envolvendo mestras e mestres no ensino da história e da 

cultura afro-brasileira, tornado obrigatório pela lei 

10.639/03, e o descentramento da epistemologia 

eurocêntrica, tradição das academias universitárias. 

Mameto Muiandê e Makota Kidoiale foram convidadas, por 

notório saber, para ministrar as disciplinas “Catar Folhas: 

saberes e fazeres do Povo de Axé”e“Línguas e Narrativas: 

pensamento e ação comunicacional nas comunidades 

tradicionais”. Também participaram  da disciplina 

“Confluências Quilombolas Contra a Colonização”, 

ministrada por Nêgo Bispo, liderança do quilombo Saco do 

Curtume/PI e Arnaldo de Lima, mestre do Quilombo 

Custaneira/PI. Além dos encontros em sala de aula e outras 

instalações do campus UFMG, as turmas visitaram festas e 

rituais em terreiros e quilombos. 

Realizado pelo 

Programa de 

Formação 

Transversal em 

Saberes 

Tradicionais da 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

Feijão de Ogum: 15 

anos de Kizomba 

 

7 mai. 

2017 

Núcleo de Estudos da 

Cultura Popular  

(NECUP) / Bairro 

Prado (BH) 

Além de comemorar os  15 anos do projeto Kizomba, a festa 

teve como objetivo arrecadar recursos a partir da venda de 

ingressos   para manutenção do projeto. O ingresso 

individual foi vendido por R$15,00.  O evento contou com 

apresentações voluntárias do Trio Lampião, do bloco Angola 

Janga, do Samba da Meia-Noite, do Samba do NECUP, da 

discotecagem do DJ César Coelho, além de apresentações do 

grupo de capoeira e de percussão do Projeto Kizomba.  

Realizado pelo 

Projeto Kizomba 

com o apoio do 

NECUP e dos 

grupos culturais 

que se 

apresentaram no 

evento. 

Programa de 

televisão Mulhere-se  

Exibi-

do em 

Rede Minasde televisão A terceira temporada do programa Mulhere-se da Rede 

Minas de televisão contou com participação de 

Programa da 

Rede Minasde 
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(Rede  Minas) 

 

15 Jun 

2017 

(BH) MakotaKidoiale discutindo a questão da exclusão da mulher 

negra, afirmação de direitos e combate ao racismo. O 

Mulhere-seé um programa feminista que vai ao ar às 

quintas-feiras, às 20h30, com reapresentação no domingo, 

às 16h.  

televisão. 

Escambo Cultural 

com alunos haitianos 

e africanos 

intercambistas da 

UFMG 

 

Jun 

2017 

Manzo Ngunzo 

Kaiango 

O Escambo Cultural aconteceu com o objetivo de promover 

uma troca de saberes entre os quilombolas de Manzo e 

cerca de quinze alunos intercambistas vindos do continente 

africano e do Haiti. O encontro foi proposto por Makota 

Kidoiale durante o período em que ministrou a disciplina 

“Saberes Tradicionais – Línguas e Narrativas: Pensamento e 

Ação Comunicacional nas Comunidades Tradicionais” do 

Programa de Formação Transversal em Saberes 

Tradicionais na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Questionando a naturalização da arquitetura de 

“casa-grande” dos prédios da universidade, a makota 

propôs um encontro no quilombo. 

Proposto por 

Makota 

Kidoiale/Manzo; 

realizado por 

Manzo em 

parceria com o 

Programa de 

Formação 

Transversal em 

Saberes 

Tradicionais na 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

 

Seminário do Afro-

empreendedor  

 

27 

Jul2016 

SEBRAE Minas/ Bairro 

Nova Granada (BH) 

O Seminário do Afro-empreendedor discutiu sobre os 

desafios e oportunidades dos empreendedores negros a 

frente de pequenos negócios. Alguns dos temas específicos 

discutidos foram “Identidade e Diversidade”, com a 

professora Nilma Lino Gomes (UFMG), e “Cenários do Afro-

empreendedor”, com João Carlos Nogueira, da Rede Brasil 

Afro-empreendedor (Reafro).MakotaKidoiale foi convidada 

para discutir a entrada prematura da juventude negra no 

mercado de trabalho informal, bem como a menor 

estabilidade salarial e trabalhista de pessoas negras em 

empregos com carteira de trabalho. 

Realizado pelo 

SEBRAE-MG 

Campanha ‘Morar 

com Matamba’ e 

Troca de Saberes e 

Construção do 

Bakisse de Matamba 

Jan 

2017 

Terreiro de Manzo em 

Santa Luzia. 

A campanha visou arrecadar recursos para a construção da 

Casa de Matamba (bakisse) no candomblé de Manzo, em 

Santa Luzia, com técnicas tradicionais de pau a pique 

utilizando a estrutura de taquaras. No primeiro mês de 

2017, Alexandre Assis quilombola de Cubas (Conceição do 

Mato Dentro) recebeu uma solicitação muito especial: 

realizar a construção do Bakisse de Matamba (uma casa de 

nkisse, Matamba), do Manzo Ngunzo Kaiango em Santa 

Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Essa 

solicitação foi feita por uma entidade, o Marujo Martim 

Pescador, incorporado pela Senhora Muiandê, mameto de 

nkisse do candomblé. Essa experiência foi um “verdadeiro 

encontro de saberes”, conforme notou Makota Kidoiale: 

experiências como essas atualizam a importância desse 

saber, que, por muitos aspectos, pode ser considerado que 

hoje está em extinção. O Bakisse de Matamba, por exemplo, 

não poderia ser feito de outra forma, que não em alvenaria 

de barro tradicional pau-a-pique e, em toda a região de 

Santa Luzia, não houve indicação de algum mestre ou oficial 

que pudesse realizar a construção. 

Realizado por 

Manzo Ngunzo 

Kaiango em 

parceria com 

Fernanda de 

Oliveira e 

Alexandra Assis.  

Mesa redonda “A 

democratização da 

produção do 

conhecimento: 

sábios, intelectuais e 

militantes” 

16 – 22 

Jul 

2017  

Faculdade de Ciências 

Econômicas (FACE) da 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

(UFMG) /campus 

Pampulha  (BH) 

Makota Kidoiale foi convidada para compor uma mesa de 

discussão do  69º Encontro da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência. A mesa foi mediada pelo professor 

César Geraldo Guimarães (professor do curso de 

Comunicação Social – UFMG  e integrante do Programa de 

Formação Transversal em Saberes Tradicionais-UFMG).  

Realizado pela 

Sociedade 

Brasileira para o 

Progresso da 

Ciência (SBPC) 

 “Mães Pela 

Diversidade” 

 

Jul 

2017 

Belo Horizonte MakotaKidoiale participou encontro do grupo Mães pela 

Diversidade. O encontro foi uma preparação para 20ª 

marcha pelo orgulho LGBT cujo tema de 2017 foi “famílias e 

direitos: nossa existência é singular, nossa resistência é 

plural”.  O grupo Mães pela Diversidade defende que as 

Realizado pelo 

Grupo Mães pela 

Diversidade 
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famílias precisam encarar a diversidade dos filhos ao lado 

dos mesmos. A makota tem um filho homossexual; o 

quilombo acolhe uma mulher trans. 

1º Encontro Estadual 

da Juventude 

Quilombola do 

Estado de Minas 

Gerais 

 

3-4 Ago 

2017 

Auditório da Cidade 

Administrativa do 

município de Belo 

Horizonte. 

O encontro teve o lema “nenhum quilombo a menos” e 

reuniu em Belo Horizonte cerca de 200 jovens quilombolas 

de todo o estado de Minas Gerais, incluindo jovens de 

Manzo.  Ocorreram debates, oficinas, rodas de conversa e 

apresentações culturais. Uma das apresentações culturais 

foi o  bloco de percussão do Projeto Kizomba.  

Proposto pela 

Federação das 

Comunidades 

Quilombolas de 

Minas Gerais – 

N’GOLO; 

Realizado pela 

Secretaria de 

Estado de 

Planejamento e 

Gestão 

(SEPLAG), de 

Direitos 

Humanos e 

Participação 

Social e 

Cidadania 

(SEDPAC) e de 

Desenvolviment

o Agrário 

(SEDA). 

Ato público em 

defesa das tradições 

de matriz africana 

(2017) 

 

Ago 

2017 

Avenida Brasília/ 

Santa Luzia (MG) 

A manifestação teve como objetivo enfrentar o racismo 

religioso e contou com a participação dos quilombolas de 

Manzo. O ato foi organizado em reação a um Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) mediado pela Promotoria de 

Justiça do município de Santa Luzia e que estipulou dia e 

horário para uso de atabaques  nos cultos de um dos 

terreiros de candomblé da cidade, o Centro Espírita Ilê Axé 

de Sangô. O lema do ato foi “Axé pela democracia, Justiça 

pela paz”. O ato público reuniu cerca de 250 pessoas que 

percorreram três km na Avenida Brasília em defesa da 

liberdade de cultos e em repúdio à perseguição às religiões 

de matriz afro-brasileira. 

Organizado por 

lideranças do 

candomblé e da 

umbanda de 

Santa Luzia, Belo 

Horizonte e 

outros 

municípios da 

região 

metropolitana. 

II Fórum de 

Diversidades e 

Direitos Humanos  

17 Set 

2017 

Centro Cultural Brasil 

Soka Gakkai 

International (BSGI), 

bairro Prado (BH).  

Makota Kidoialê representou o quilombo na mesa “Direito 

aos saberes”, e que compôs o II Fórum de Diversidades e 

Direitos Humanos.  

 

Realizado pelo 

Centro Cultural 

Brasil Soka 

Gakkai 

International 

(BSGI) 

Correio Quilombola  

 

Set 

2017 

Manzo Ngunzo 

Kaiango 

O Projeto Kizomba promoveu um ‘correio quilombola’ para  

fomentar um intercâmbio entre comunidades. Foram 

trocadas cartas entre o quilombo de Manzo e Mato do Tição 

(Jaboticatubas/MG) com o objetivo de compartilhar 

experiências e saberes, principalmente entre jovens. A 

primeira troca de cartas aconteceu em setembro de 2017. A 

proposta é de continuidade e inclusão de novas 

comunidades.   

Projeto Kizomba 

 

Livro Manzo: Ventos 

Fortes de um Kilombo 
6 Out 

2017 

(data 

de 

lança-

mento 

do 

livro) 

ManzoNigunzoKaiang

o 

A obra foi produzida com base em entrevistas com 

MametuMuiandê e MakotaKidoialê. O livro conta a história 

da comunidade, apresentando também seus conhecimentos 

tradicionais e a luta da comunidade pela regularização 

fundiária e pela defesa de sua cultura, de sua fé e de seu 

modo de vida. 

Realizado a 

partir de  uma 

parceria entre 

Manzo e a 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (projeto 

de extensão 

"Quilombo em 

livro"). 
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Encontros Café com 

Política no quilombo 
2017 Manzo Ngunzo 

Kaiango 
Rodas de conversa focada em temáticas como os direitos 

conferidos pelo Estado (ou a violação dos mesmos) e os 

diversos problemas vivenciados pelos quilombolas, negros, 

jovens e mulheres. Além de ser um evento formativo, é 

também uma oportunidade de gerar parcerias e redes de 

apoio. Um dos pilares da proposta é o aprendizado a partir 

das experiências dos “mais velhos”, prática constitutiva dos 

terreiros e quilombos. O encontro já recebeu a vereadora 

Áurea Carolina do PSOL/Gabinetona;  Rosália Diogo, da 

Fundação Municipal de Cultura; o vice-prefeito e secretário 

de Governo Paulo Lamac; Vanessa Beco, do Negras Ativas, 

entre outras pessoas. As edições acontecem periodicamente 

em Manzo e é aberto ao público em geral.  

Manzo Ngunzo 

Kaiango 

 

Palestra de Makota 

Kidoiale sobre 

saberes tradicionais 

do Povo Negro  

 

 

2017 Pontifícia 

Universidade Católica 

(PUC-Minas) -  

Unidade São Gabriel.  

A pró-reitoria de Extensão (Proex) da PUC-Minas convidou 

Makota Kidoiale, por notório saber, para palestrar sobre os 

saberes tradicionais do povo negro. Kidoialê ainda 

compartilhou com os estudantes sua experiência na luta 

quilombola e como mulher negra e candomblecista.  

Realizado pela 

pró-reitoria de 

Extensão (Proex) 

da PUC-Minas 

 

 

 

Participações conjuntas – de dois ou três dos quilombos 

Nome Época Local Descrição Organização e 

parcerias 

Seminário 

Vozes da 

resistência: 

em defesa dos 

direitos 

quilombolas 

Out 

2015 

Museu Abílio 

Barreto 

Lideranças dos Luízes, de Mangueiras e de Manzo participaram do 

“Seminário Vozes da resistência: em defesa dos direitos 

quilombolas” que aconteceu durante dois dias no mês de outubro 

no Museu Abílio Barreto. O evento teve como objetivo prestar 

contas das ações judiciais e extrajudiciais desenvolvidas em 

defesa das comunidades quilombolas de Belo Horizonte.  

Promovido pela 

Defensoria Pública 

da União em Minas 

Gerais (DPU/MG), 

por meio da 

Coordenadoria de 

Projetos Especiais 

(CPES). Foi 

realizado em 

parceira com o 

Centro Federal de 

Educação 

Tecnológica de 

Minas Gerais 

(CEFET-MG), o 

Instituto Rondon e 

o Centro de 

Documentação 

Eloy Ferreira da 

Silva 

(CEDEFES). Contou 

ainda com apoio da 

Fundação 

Municipal de 

Cultura / 

Prefeitura 

Municipal de Belo 

Horizonte.  

Documentário 

Vozes da 

Out 

2015 

-- O documentário Vozes da Resistência é um longa-metragem com 

duração de 1 hora e 40 minutos, e que tem como tema central a 

questão da regularização fundiária do território das três 

Defensoria Pública 

da União em Minas 
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Resistência comunidades quilombolas em Belo Horizonte já com certificado 

de auto reconhecimento emitido pela Fundação Cultural 

Palmares: Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. Foi 

lançado no “Seminário Vozes da resistência: em defesa dos 

direitos quilombolas com a presença das lideranças das três 

comunidades”. O argumento e direção de conteúdo são do 

defensor público federal Estêvão Ferreira Couto — titular do 

Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria 

Pública da União em Belo Horizonte — e a direção geral de 

Zuleide Filgueiras, também servidora da unidade.  

Gerais (DPU/MG) 

Canjerê - 

Festival de 

Cultura 

Quilombola 

2015 e 

2016 

 Os quilombos de Manzo Ngunzo Kaiango e Mangueiras 

participaram das duas edições do Canjerê - Festival de Cultura 

Quilombola, nos anos de 2015 e 2016. Cada uma das edições 

contou com a presença de aproximadamente 50 comunidades 

quilombolas de Minas Gerais. O objetivo dos eventos foi promover 

um espaço de encontros, aprendizados, debates e trocas, além de 

contribuir para dar visibilidade à cultura tradicional quilombola e 

à luta das comunidades pelo direito à terra e à vida digna. A 

programação reuniu apresentações artísticas de grupos 

quilombolas, cortejo de guardas de congado, exposição, oficinas, 

shows e feira de artesanato, culinária e outros produtos 

quilombolas. A primeira edição do Canjerê foi realizada em 2015, 

do dia 6 a 8 de Novembro, na Funarte/MG (Fundação Nacional de 

Arte/Representação regional em Minas Gerais). A comunidade de 

Manzo participou com uma barraquinha que vendia acarajé, rodas 

de samba e falas de Mãe Efigênia sobre o povo de santo. Já o 

quilombo de Mangueiras participou com uma barraquinha de  

artesanato. Na segunda edição, que aconteceu de 16 a 20 de 

Novembro de 2016, o Canjerê fez parte do circuito de 

comemorações dos 45 anos do IEPHA-MG e ocupou a Praça da 

Liberdade e os prédios do circuito Liberdade. Manzo e Mangueiras 

também estiveram presentes com barraquinhas de comidas do 

quilombo e artesanatos, respectivamente. 

As duas edições 

foram realizadas 

pela Federação das 

Comunidades 

Quilombolas de 

Minas Gerais com o 

apoio de entidades 

parceiras como o 

Instituto Nacional 

do Patrimônio 

Histórico e 

Artístico Nacional 

(IPHAN-MG) e o 

Instituto Estadual 

de Patrimônio 

Histórico e 

Artístico de Minas 

Gerais (IEPHA-MG) 

Coleção Terra 

de Quilombos 

2016 Mangueiras e 

Luízes 

A Coleção Terra de Quilombos é um produto do “Projeto 

Formulação de uma Linguagem Pública para Comunidades 

Quilombolas”. A coleção é composta por livretos que reúne as 

principais informações sobre os diferentes quilombos do país. O 

conteúdo dos livretos é elaborado com base nos Relatórios 

Antropológicos de Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-

cultural de cada comunidade, que consiste na principal peça 

técnica do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 

(relatório que subsidia o processo de delimitação e titulação 

territorial das comunidades quilombolas pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA). Entre os livretos já 

publicados estão os das comunidades dos Luízes e de Mangueiras.  

 

 

 

Parceria entre 

Observatório da 

Justiça da UFMG, 

Núcleo de Estudos 

Agrários e 

Desenvolvimento 

Rural (NEAD),  

Ministério de 

Desenvolvimento 

Agrário (MDA), 

Centro de Estudos 

Republicanos 

Brasileiros 

(CERBRAS/UFMG) 

e Centro de 

Estudos Sociais da 

América Latina 

(CES-AL/UFMG) e 

Instituto Nacional 

de Colonização e 

Reforma Agrária 

(INCRA) 

Mesa da 

Partilha  

2016 Parque 

Municipal 

Américo Reneé 

Gianetti 

As mulheres quilombolas de Manzo, Mangueiras e Luízes se 

reuniram na “Mesa da Partilha”, no Parque Municipal Américo 

Reneé Gianetti. Estiveram também presentes representantes das 

comunidades indígenas e ciganas de Belo Horizonte, convidados 

pelas quilombolas.  A Mesa da Partilha compôs o projeto “A Mesa 

de Thereza”, do Instituto Undió, e que promove  cafés da manhã 

servidos em espaços públicos e  em comunidades como forma de 

Instituto Undió 
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ocupar a cidade.  A Mesa da Partilha fez parte da pré-temporada 

de eventos do FAN (Festival de Arte Negra), realizado pela 

Fundação Municipal de Cultura.  A toalha que forrou a Mesa da 

Partilha foi bordada pelas quilombolas de Mangueiras em um 

projeto realizado pelo Instituto Undió  na comunidade, também 

em 2016.  

Participação 

no Curso de 

Promotoras 

Populares de 

Defesa 

Comunitária 

para 

Mulheres 

2016 

1ª 

edição 

 

 

2017 

2ª 

edição 

Centro de 

Estudos e 

Aperfeiçoa-

mento 

Funcional 

(CEAF) - Belo 

Horizonte 

As lideranças Ione Oliveira (Mangueiras) e MakotaKidoiale 

(ManzoNgunzoKaiango) participaram da primeira edição. Na 

segunda edição, em Agosto de 2017, a participação foi de  Amanda 

Cristina Russi de Pinho, quilombola de Mangueiras e delegada de 

Mangueiras no Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça. 

O Curso de Promotoras Populares de Justiça para Mulheres tem a 

proposta de munir as lideranças femininas enquanto pontos 

multiplicadores de práticas cidadãs e de agência social. O curso 

aborda questões como a história dos direitos da mulher; noções 

de Direito, Estado e Cidadania; relações de trabalho e direito 

previdenciário; igualdade racial; controle social de políticas 

públicas; e acesso à cidade e aos serviços públicos. 

Realizado pelo 

Ministério Público 

de Minas Gerais a 

partir de seus 

órgãos auxiliares 

Centro de Estudos 

e Aperfeiçoamento 

Funcional (CEAF) e 

Centro de Apoio 

Operacional das 

Promotorias de 

Justiça de Defesa 

dos Direitos 

Humanos e Apoio 

Comunitário  (CAO-

DH); apoio da 

Fundação Ford e da 

Cáritas Brasileira.  

Homenagem 

às Matriarcas 

dos 

Quilombos 

Urbanos de 

Belo 

Horizonte 

21 Out 

2017 

Belo Horizonte As matriarcas dos 3 quilombos urbanos de Belo Horizonte, Luzia 

(Luízes), Wanda (Mangueiras) e MametoMuiandê (Manzo) foram 

homenageadas durante a Festa da 2ºLançamento doLivro Manzo, 

Ventos Fortes de um Kilombo (2017). O evento fez parte da 

programação do FAN - Festival de Arte Negra 

Fundação 

Municipal de 

Cultura por meio 

do FAN – Festival 

de Arte Negra de 

Belo Horizonte 

VIII Prêmio 

Zumbi de 

Cultura 

29 Nov 

2017 

Grande Teatro 

do Sesc 

Palladium  -  

Belo Horizonte 

Dona Luzia, dos Luízes, e Makota Kidoiale, de Manzo Ngunzo 

Kaiango, foram algumas das personalidades que receberam o 

Prêmio Zumbi de Cultura. O Prêmio Zumbi de Cultura é realizado 

pela Cia Baobá com objetivo de valorizar e estimular as diversas 

manifestações artísticas da Cultura Negra em BH. O evento do IV 

Prêmio Zumbi de Cultura contou a exibição do curta “Prêmio 

Zumbi de Cultura – Cia Baobá Minas”, saudação aos ancestrais, 

solenidade do VIII Prêmio Zumbi de Cultura e   

shows com Mestre Conga, Coral Brasil African Vozes, Sérgio 

Pererê e Cia Baobá Minas 

Cia Baobá Minas 
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ANEXO 2: INTERLOCUTORES NA PESQUISA DE CAMPO 

COMUNIDADE QUILOMBOLA MANGUEIRAS 
 
Nome: Mauricio Moreira  
Como é conhecido: Maurício, Maurição.  
Data de Nascimento:06/11/1957 
Local e data da(s) entrevista(s): Quilombo de Mangueiras, em 03/08/17; Quilombo de 
Mangueiras, em 08/08/17. 
Relação com o lugar:Mora na comunidade há vinte anos.  
Ocupação profissional:não informada 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Presidente da Associação 
Quilombola 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa:política, território, relação com empresas.  
Endereço: Comunidade Quilombola de Mangueiras  
Telefone: 31 97518.7155 
E-mail: mauricio_quilombola@yahoo.com.br 
 
Nome: Eduardo dos Santos 
Como é conhecido: Lalado 
Data de Nascimento:25/03/1969 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade Quilombola de Mangueiras.  
Relação com o lugar: morador. Descendente dos fundadores. 
Ocupação profissional: Carroceiro 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Referência sobre os 
conhecimentos antigos, participante ativo do processo de reconhecimento e Mangueiras como 
comunidade quilombola.  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Mata, ofício de carroceiro, criação de 
animais, práticas culturais do tempo dos antigos.  
Endereço: Comunidade Quilombola de Mangueiras 
Telefone:não informado 
E-mail: não tem 
 
Nome: Ivone dos Santos 
Como é conhecido: Ivone 
Data de Nascimento: 03/01/1966 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade Quilombola de Mangueiras, em 08/08/17.  
Relação com o lugar: Moradora. Descendente dos fundadores. 
Ocupação profissional:Diarista.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Vice-presidente da Associação 
Quilombola.  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa:matas, situação política e conflitos, plantas 
medicinais e religiosidade.  
Endereço: Quilombo de Mangueiras.  
Telefone: 3198749.4793 
E-mail: Não tem.  
 
Nome: Ione Maria de Oliveira  
Como é conhecido: Ione 
Data de Nascimento: 29/02/1968 
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Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade de Mangueiras, em24/06/17 
Relação com o lugar: Moradora, descendente dos fundadores.  
Ocupação profissional: Técnica de Enfermagem.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade:ex-presidente da Associação 
Quilombola; primeira filha de santo do terreiro existente na comunidade. Descendente dos 
fundadores. 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa:religiosidade, matas e plantas.  
Endereço: Comunidade Quilombola de Mangueiras 
Telefone: 31 9460.3660 
E-mail: Não possui 
 
Nome: Alexandre Soares de Almeida  
Como é conhecido: Beiço, Vaso 
Data de Nascimento:25/03/1969 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade de Mangueiras, em09/06/17 
Relação com o lugar: Mora na comunidade desde os cinco anos de idade. Descendente dos 
fundadores.  
Ocupação profissional:Serviços gerais no hospital Sofia Fieldman.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade:-- 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa:religião evangélica, plantas, descrição da 
paisagem no passado.  
Endereço: Comunidade de Mangueiras.  
Telefone:não informado 
E-mail: Não tem.  
 
Nome: Rosângela dos Santos  
Como é conhecido: Pipica 
Data de Nascimento: 01/01/1966 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade de Mangueiras, em 24/06/17 
Relação com o lugar: ex-moradora. Descendente dos fundadores. 
Ocupação profissional:Empregada doméstica diarista, dona de casa.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: -- 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa:plantas medicinais, descrição da paisagem 
no passado, religião evangélica, alimentação.  
Endereço: Bairro Novo Lajedo.  
Telefone: não informado 
E-mail: não tem.  
 
Nome: Cleuci(Cleusa) Avelar Evangelista 
Como é conhecido: Cleuci 
Data de Nascimento:10/03/1966 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade de Mangueiras. Dia 09/06/17 
Relação com o lugar:Mora na comunidadehá mais de 20 anos. 
Ocupação profissional: Dona de casa  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Não tem.  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa:plantas medicinais, religiosidade, relatos 
sobre a paisagem no passado.  
Endereço: Comunidade Quilombola de Mangueiras. 
Telefone: não tem.  
E-mail: não tem. 
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Nome: Silton Gomes Santos  
Como é conhecido: Silton 
Data de Nascimento:26/02/1970 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade de Mangueiras, em 03/08/17.  
Relação com o lugar: Mora na comunidade há mais de 30 anos.  
Ocupação profissional: Eletricista.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Referência da religião evangélica.  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Religião evangélica, importância do monte.  
Endereço: Comunidade de Mangueiras.  
Telefone:não informado 
E-mail: Não tem.  
 
Nome: Wanda de Oliveira  
Como é conhecido: Dona Wanda, Bisa.  
Data de Nascimento: 24/07/1942 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade de Mangueiras, Dias 24/06/17 e 09/06/17.  
Relação com o lugar: Viúva de Cassiano Filho.  
Ocupação profissional: Dona de Casa.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: A mais velha, considerada a 
matriarca da comunidade.  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Religiosidade no candomblé.  
Endereço: Comunidade Quilombola de Mangueiras.  
Telefone: não informado 
E-mail: Não tem.  
 
Nome: Marcos Túlio de Oliveira Gonzaga 
Como é conhecido: Túlio.  
Data de Nascimento: 14/02/1993 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade de Mangueiras. Dia 24/06/17.  
Relação com o lugar: Descendente dos fundadores. 
Ocupação profissional: Estudante de Direito. Auxiliar de almoxarifado.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade:Ogã do terreiro de candomblé 
existente dentro da comunidade.  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Religiosidade do candomblé.  
Endereço: Comunidade de Mangueiras.  
Telefone:31 7575-8934 
E-mail:tuliogonzaga@hotmail.com 
 
Nome: Helena Quirino dos Santos  
Como é conhecido: Dona Helena, Lena.  
Data de Nascimento: não informado 
Local e data da (s) entrevista (s): Depoimento para o vídeo da Comunidade de Mangueiras, Dia 
19/08/17.  
Relação com o lugar: Helena (Lena) foi casada com José Carlos dos Santos (Zé Pequeno), que 
era filho de criação de José Emílio dos Santos (Descendente dos fundadores.) Mora na 
comunidade há mais de 50 anos.  
Ocupação profissional: Ex lavradora, dona de casa.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Não tem.  
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Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Plantas medicinais, mata, água, 
biodiversidade.  
Endereço: Comunidade Quilombola de Mangueiras.  
Telefone: Não tem.  
E-mail: Não tem.  
 
Nome: Elizabeth dos Santos  
Como é conhecido: Beth.  
Data de Nascimento: 02/11/1972 
Local e data da (s) entrevista (s): Depoimento para o vídeo da Comunidade de Mangueiras, em 
19/08/17.  
Outras pessoas presentes no momento da entrevista: Ivone e Mauricio.   
Relação com o lugar: Moradora. Descendente dos fundadores. 
Ocupação profissional: Empregada doméstica diarista.  
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Não tem.  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Religiosidade evangélica.   
Endereço: Comunidade de Mangueiras.  
Telefone: não informado 
E-mail: Não tem.  
 
Nome: Luiz Henrique Ferreira 
Como é conhecido: Pai Luiz, Luiz Safé 
Data de Nascimento: 26/02/1978 
Local e data da (s) entrevista (s): Depoimento para o vídeo da Comunidade de Mangueiras, Dia 
19/08/17.  
Duração da entrevista: Cerca de 30 minutos.  
Relação com o lugar: Pai de santo do terreiro existente na comunidade.   
Ocupação profissional: 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: Pai de santo do terreiro existente 
na comunidade.   
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Religiosidade no candomblé.    
Endereço: não informado 
Telefone: não informado 
E-mail: Não tem.  
 

 
PESSOAS INDICADAS, MAS NÃO ENTREVISTADAS (Mangueiras) 
Nome:Thomaz Francisco de Oliveira  
Como é conhecido: Seu Thomaz  
Endereço: Bairro Ribeiro de Abreu 
Telefone: Sem acesso 
E-mail: Sem acesso 
Indicado por: Ivone dos Santos  
Motivo pelo qual foi indicado: Importância referência que acompanhou o processo de 
reconhecimento de Mangueiras como comunidade quilombola. Já patrocinou e incentivou 
diversas atividades dentro da comunidade.  
Relação com a comunidade: Trabalhou a favor da comunidade por cerca de 40 anos.  
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DOS LUÍZES 
 
Nome: Alda Maria Nunes 
Como é conhecido: Alda 
Data de Nascimento:1946 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade Quilombola dos Luizes, em 17/06/2017 
Ocupação profissional: Empregada doméstica 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade:  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Diferenças na relação com o espaço: 
passado, presente; festa de Sant´Ana 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: 31 3313-7095 
E-mail: Não informado 
 
Nome: Maurício Nunes Moreira 
Como é conhecido: Maurício 
Data de Nascimento:1958 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade Quilombola dos Luizes, em 17/06/2017 
Relação com o lugar: Nascido no quilombo, aos 3 anos foi morar com a sua tia Orízia no bairro 
Nova Cintra, onde ficou até se casar, com 17 anos. Mesmo morando em outro bairro 
frequentava a comunidade quase todos os dias. Neto de Maria Luiza, irmão de Alda, parte da 
quarta geração 
Ocupação profissional: -- 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade:  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Relação com o espaço, transformações no 
território ao longo do tempo. 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: 31 99244-9064 
E-mail: -  
 
Nome: Maria Luzia Sidônio 
Como é conhecido: Luzia 
Data de Nascimento: 1942 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade quilombola dos Luízes, em 15/06/17; 
04/07/2017; 09/07/2017 
Relação com o lugar: Nascida no quilombo, neta de Maria Luiza. Foi morar no terreno do pai 
Carlos Sidônio, que fica bem próximo da comunidade, depois de sofrer ameaças de invasores. 
Ocupação profissional: aposentada 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: foi muito importante para a luta 
do quilombo por reconhecimento; foi uma das principais mobilizadoras para a festa de 
Sant´Ana; desde muito cedo se interessou a conhecer melhor a história dos antepassados; 
escreveu um livro sobre os Luízes. 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Histórias sobre os Luízes, origem do nome 
Luízes,  tradição dos antepassados com a pita,  festa de Sant´Ana. 
Endereço: Rua Santa Cruz, 558. Grajaú.  
Telefone: 3334-8744 
E-mail: -  
 
Nome: Maria de Lourdes Aprígio Pereira 
Como é conhecido: Lourdes 
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Data de Nascimento: 1948 
Local e data da (s) entrevista (s): 08/06/2017, casa de Lourdes 
Relação com o lugar: Casou-se com Walter Nunes Pereira em 1971, neto de Maria Luiza. 
Ocupação profissional: aposentada, serviu almoço por muitos anos em um pequeno 
restaurante que tinha em sua casa 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: sempre contribui com algum 
prato para os eventos da comunidade. 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Transformação no espaço, Festa de 
Sant´Ana. 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: 31 99940-8080 (telefone de sua filha Miriam) 
E-mail: -  
 
Nome: Maria Lúcia da Silva Marques 
Como é conhecido: Maria Lúcia 
Data de Nascimento: 1932 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade Quilombola (casa de Maria Lúcia), em 
29/06/2017 
Relação com o lugar: neta viva mais velha de Maria Luiza; nascida no quilombo; mora no 
quilombo. 
Ocupação profissional: aposentada 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade:  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: história do nascimento da birosca 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: -- 
E-mail: -  

 
Nome: Júlia Ferreira da Silva 
Como é conhecido: Pina 
Data de Nascimento: 1934 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade Quilombola dos Luízes (casa de Júlia), em 
29/06/2017,. 
Relação com o lugar: nascida no quilombo é a segunda neta mais velha de Maria Luiza, irmã de 
Maria Lúcia. Morou por 30 anos em Brasília onde trabalhou como doméstica, há 
aproximadamente 15 anos retornou para o terreno dos pais e mora na parte superior da casa 
que foi de sua mãe Ana Júlia. 
Ocupação profissional: costureira. 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: é articuladora de assuntos 
políticos e participa de coletivos como o Margarida Alves. 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Transformação no espaço, Festa de 
Sant´Ana, memórias sobre os tios e a matriarca Maria Luiza. 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: 31 33728439 
E-mail: -  
 
Nome: Vitor César Sidônio 
Como é conhecido: Vitor 
Data de Nascimento: 1977 
Local e data da (s) entrevista (s): Comuniadade quilombola (casa de Vitor), em 20/07/2017.  
Relação com o lugar: nascido no quilombo; bisneto de Maria Luiza, parte da quinta geração.  
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Ocupação profissional: contra mestre de capoeira e artesão 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: foi, ao lado de sua irmã Núbia, 
articulador de vários projetos culturais que tiveram no passado na comunidade.. 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Capoeira, transformação do espaço, 
relação com o entorno, atividade de artesão. 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: 31 3371-4085 
E-mail: -  
 
Nome: Núbia Aparecida Sidônio 
Como é conhecido: Núbia 
Data de Nascimento: -- 
Local e data da (s) entrevista (s): Comunidade Quilombola dos Luízes (casa de Núbia); em  
21/07/2017 
Relação com o lugar: nascida no quilombo; neta de Carlos Sidônio. 
Ocupação profissional: cabelereira 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: articuladora cultural da 
comunidade 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Capoeira, transformação do espaço, 
relação com o entorno, cabelereira étnica, projetos culturais da comunidade. 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: 31 99292-4851 
E-mail: nusidonio@gmail.com 
 
Nome: Maria Luiza Sidônio 
Como é conhecido: Luiza 
Data de Nascimento: 1946 
Local e data da (s) entrevista (s): casa de Vitor (próxima a comunidade), em 31/08/2017 
Relação com o lugar: nascida no quilombo; neta da matriarca Maria Luiza, 
Ocupação profissional: costureira 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: foi uma das principais 
mobilizadoras para a festa de Sant´Ana 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: o espaço no passado, lembranças do 
território, Festa de Sant´Ana 
Endereço: Rua Santa Cruz, 558. Grajaú 
Telefone: 3334-8744 
E-mail: -  

 
 

PESSOAS INDICADAS, MAS NÃO ENTREVISTADAS (Luízes) 
 
Nome: Dalva 
Como é conhecido: Dalva 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: 3371-4290 
E-mail: - 
Indicado por: Alda, Miriam, Maurício, Núbia 
Motivo pelo qual foi indicado: participação na festa de Sant´Ana 
Relação com a comunidade: é neta de Maria Luiza, parte da quarta geração 
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Nome: Maria 
Como é conhecido: Maria 
Endereço: Quilombo dos Luízes 
Telefone: - 
E-mail: - 
Indicado por: Alda, Miriam, Maurício, Núbia 
Motivo pelo qual foi indicado: participação na festa de Sant´Ana 
Relação com a comunidade: é neta de Maria Luiza, parte da quarta geração 
 
Nome: Vera 
Como é conhecido: Vera 
Endereço:Quilombo dos Luízes 
Telefone: 3334-6043 
E-mail: - 
Indicado por: Alda, Miriam, Maurício, Núbia 
Motivo pelo qual foi indicado: participação na festa de Sant´Ana 
Relação com a comunidade: é neta de Maria Luiza, parte da quarta geração 
 
Comunidade Quilombola ManzoNgunzoKaiango 

 
Nome: Efigênia Maria da Conceição 
Como é conhecido(a): MametuMuiandê, Mãe Efigênia 
Data de Nascimento: 02/01/1946 
Data da entrevista: 16/07/2017 
Local da entrevista: Terreiro de Candomblé de Muiande em Santa Luzia/MG. 
Relação com o lugar:  Matriarca da Comunidade.  
Tópicos Abordados na Entrevista: História da Comunidade; Violações de Direitos.  
Endereço: Rua Rio Grande Do Sul, 330, Santa Luzia/MG 
Telefone: 31 36910025 
E-mail: -- 
 
Nome: Cássia Cristina Da Silva 
Como é conhecido(a): MakotaKidoiale 
Data de Nascimento: 13/12/1969 
Data da Entrevista: 18 /07/ 2017 
Local: Comunidade Quilombola ManzoNgunzoKaingo / Santa Efigênia - Bh 
Ocupação Profissional: Assessora da Secretaria de Políticas Sociais da PBH 
Relação Com Quilombo: Filha De MametuMuiande. Esteve presente em Manzo desde sua 
formação. Morou fora de Manzo durante os 7 meses em que a comunidade foi obrigada a viver 
no abrigo comunitário. No candomblé tem o cargo de Makota. É articuladora política e 
representante da comunidade. 
Tópicos Abordados Na Entrevista: Projeto Kizomba; Festa De Pai Benedito.  
Endereço: R. São Tiago, 216 - Santa Efigênia, Belo Horizonte 
Telefone: 31 9 9912 0116 
E-mail: Kilombomanzo@gmail.com 
 
 
Nome: Jorge Luís Pereira 
Como é conhecido(a): Kemboalá 
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Data De Nascimento: 19/06/1964 
Data da entrevista: 20 /07/ 2017.  
Local: Casa De Jorge no Bairro Taquaril. 
Ocupação Profissional: Aposentado 
Relação com quilombo: filho de MametuMuiande. Mora em Manzo desde sua fundação, tendo 
inclusive ajudado na construção das primeiras casas do local. em 1991 se mudou para o bairro 
taquaril após seu casamento. no candomblé é Tata Kisaba, responsável pelas folhas e ervas 
sagradas nos rituais. 
Tópicos Abordados Na Entrevista: História da Comunidade; Ofícios (benzeção). 
Endereço: Rua Olhos D’água, Nº 50, Bairro Taquaril, Belo Horizonte 
Telefone: Não Informado 
E-mail: Não Informado 
 
Nome: Renato Da Silva 
Como é conhecido(a): Lembogi 
Data De Nascimento: 29/08/1971 
Data da Entrevista: 12 /06/ 2017; Local: Terreiro De Candomblé De Muiande Em Santa Luzia. 
Ocupação Profissional: Eletricista 
Relação Com O Quilombo: Filho de Muiandê. “Faz tudo”, atua tanto em auxílios técnicos como 
pedreiro, eletricista, bombeiro e também em aspectos rituais é auxiliar da Muiandê no 
candomblé. Morou em Manzo até os 27 anos. Atualmente reside na cidade de Santa Luzia.  
Tópicos Abordados na Entrevista: História da Comunidade; Celebrações.  
Endereço: Rua Ubatuba, número 40, Santa Luzia 
Telefone: 31 85007107 
E-mail: Não Informado 
 
Nome: Joana D’arc Da Silva 
Como é conhecido(a): SessyLuanvy (Sessy)  
Data De Nascimento: 29/06/1966 
Data da Entrevista: 12 /06/ 2017.  
Local: Comunidade Quilombola ManzoNgunzoKaiango. 
Ocupação Profissional: Cozinheira 
Relação com o Quilombo: Filha carnal de MametuMuiande. Morou em Manzo desde sua 
fundação ajudando a construir as casas do local. Após seu casamento, na década de 1980, 
mudou-se do quilombo, e atualmente reside no bairro Minas Caixa. 
Tópicos Abordados: História Da Comunidade; Celebrações; Ofícios (benzeção) 
Endereço: Rua Tenente Raimundo Ferreira, Numero 210 Bairro Minas Caixa 
Telefone: Não Informado 
E-mail: Não Informado 
 
Nome: Mauro Ênio Ferreira 
Como é conhecido(a): Mukumbi (díjina), Lampião (apelido na capoeira), Maurinho 
Data De Nascimento: 10/01/1981 
Data da Entrevista: 18 /07/ 2017; Local: Comunidade Quilombola ManzoKaiango. 
Ocupação Profissional: Serralheiro 
Relação Com O Quilombo: Filho carnal de Muiandê. Vive no quilombo desde que nasceu, 
permanecendo longe apenas os 7 meses em que a prefeitura interditou o território quilombola. 
No candomblé é kambono. É idealizador e atual coordenador do Projeto Kizomba, atuando 
como instrutor e mestre de capoeira com as crianças do projeto. 
Tópicos Abordados Na Entrevista: Projeto Kizomba; Festa De Pai Benedito. 
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Endereço: R. São Tiago, 216 - Santa Efigênia, Belo Horizonte 
Telefone: Não Informado 
E-mail: Não Informado 
 
Nome: Clarice Maria Dos Santos 
Como é conhecido: Symbelecy 
Data De Nascimento: 03/11/1955 
Data Da Entrevista: 05 De Junho De 2017; Local: Comunidade Quilombola 
ManzoNgunzoKaiango. 
Ocupação Profissional: atualmente está aposentada, trabalhou como assistente social 
Relação Com O Quilombo: Filha de santo do candomblé. Frequenta o terreiro de Muiandê há 20 
anos e foi iniciada na religião pela matriarca há 14 anos. Atualmente não tem função específica 
no candomblé, Auxilia MametuMuiandê em alguns fundamentos do candomblé, já foi 
kifumbeira.  
Tópicos Abordados Na Entrevista: Celebrações; Ofícios (candomblé).  
Endereço: R. Uberlândia, 326, Bairro Carlos Prates 
Telefone: 31 32782391 
E-mail: Clarabhzen@hotmail.com  
 
Nome: Pedro Henrique Balbino De Souza 
Como é conhecido(a): Pedro  
Data De Nascimento: 22/09/1996 
Data de Entrevista: 05 /06/ 2017; Local: Comunidade Quilombola ManzoNgunzoKaiango. 
Ocupação Profissional: Produtor Cultural e Bailarino 
Relação Com O Quilombo: Filho de MakotaKidoiale. Vive no quilombo desde que nasceu. 
Tópicos Abordados Na Entrevista: Projeto Kizomba. 
Endereço: R. São Tiago, 216 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - Mg, 30260-500 
Telefone: 31 9 75724029 
E-mail: Hbs.pedro.manzo@gmail.com  
 
Nome: Vitória Luiza Santos Cardoso 
Como é conhecido(a): Vic 
Data De Nascimento: 05/12/1998 
Data Da Entrevista: 05 /06/ 2017; Local: Comunidade Quilombola ManzoNgunzoKaiango. 
Ocupação Profissional: Artista (percussionista) 
Relação com o quilombo: Filha de Regina, irmã de criação de Muiandê. Atua como 
coordenadora e educadora a frente do grupo de percussão do Projeto Kizomba. Morou no 
quilombo desde que nasceu, passando apenas alguns períodos em outros lugares. Atualmente 
reside com a companheira em uma casa perto do quilombo. 
Tópicos Abordados Na Entrevista: Projeto Kizomba.  
Endereço: Av. Mem De Sá, 1724, Santa Efigênia, Belo Horizonte 
Telefone: 31 87827698  
E-mail: Não Informado 
 
Nome: Heuller Vinícius Gomides Ferreira 
Como é conhecido(a): Heuller 
Data De Nascimento: 30/03/1995 
Data Da Entrevista: 15 De Junho De 2017.  
Local: Terreiro de Candomblé de Muiande em Santa Luzia/MG,. 
Ocupação Profissional: Educador na Escola Integrada/capoeirista 
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Relação com o Quilombo: Filho de Renato. Morou em Manzo durante sua infância. Atualmente 
mora em Santa Luzia com a avó. Educador no Projeto Kizomba 
Tópicos Abordados na Entrevista: Projeto Kizomba. 
Endereço: Rua Rio Grande Do Sul, 330. Santa Luzia 
Telefone: 31 36910025  
E-mail: Não Informado 
 
AGLOMERADO SANTA LÚCIA 
 
Nome: Mauro Luiz da Silva 
Como é conhecido: Padre Mauro 
Data de Nascimento: 27/04/1967 
Local e data da (s) entrevista (s): Paróquia Jesus Missionário (Bairro Vista Alegre) / 
17/08/2017  
Outras pessoas presentes no momento da entrevista: - 
Relação com o lugar: Padre Mauro é o criador e o diretor atual do Museu dos Quilombos e 
Favelas Urbanos – Muquifu- que está localizado na Vila Estrela, uma das vilas do Aglomerado 
Santa Lúcia. Foi morador do Aglomerado por 17 anos desde que chegou a comunidade em 
2000 até o primeiro semestre de 2017 quando foi transferido para a Paróquia Jesus 
Missionário no Bairro Vista Alegre.  
Ocupação profissional: Padre 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: criador e o diretor atual do 
Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos  
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Política, questões étnico-raciais, história 
do Muquifu e da Vila Estrela. 
Endereço: Bairro Vista Alegre  
Telefone: 31 99257-0856 
E-mail:  padremauro@hotmail.com 
 
 
Nome:Josemeire Alves Pereira 
Data de Nascimento: 15/02/1977 
Local e data da (s) entrevista (s): Residência de Josemeire / 18/08/2017  
Outras pessoas presentes no momento da entrevista: - 
Relação com o lugar: Josemeire, assim como outros jovens de sua época, sempre esteve 
engajada nos movimentos sociais comunitários. Fez parte da Comissão de Direitos Humanos do 
Morro do Papagaio/Aglomerado Santa Lúcia e foi uma das pessoas que mais influenciaram a 
criação do Muquifu junto ao Padre Mauro. 
Ocupação profissional: Historiadora 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: - 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Política, questões étnico-raciais, início da 
ocupação do Aglomerado, consequências maléficas de projetos de urbanização na comunidade. 
Endereço: Rua dos Guaranis, Centro. 
Telefone: 31 97162 0252 / 19 98113 2054 
E-mail:  josemeire@gmail.com 
 
 
Nome:Darcy José Martins 
Como é conhecido: Nozinho 
Idade: 78 anos 
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Local e data da (s) entrevista (s): Residência de Nozinho / 16/09/2017  
Outras pessoas presentes no momento da entrevista: Guilherme Eugênio Moreira 
Relação com o lugar: Nozinho é neto de Antônio Pedro, um dos primeiros moradores da Vila 
Estrela. 
Ocupação profissional: Aposentado 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: - 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Tentativa de reconhecimento do terreno 
de seu avô como quilombo urbano, História do Aglomerado Santa Lúcia 
Endereço: Rua São João Nepomuceno 137, Bairro Santo Antônio 
Telefone: 31 32979012 
E-mail:  - 
 
Nome:Eudes Cornélio Gonçalves 
Como é conhecido: Seu Eudes 
Idade: 65 anos 
Local e data da (s) entrevista (s): Residência de Seu Eudes / 16/09/2017  
Outras pessoas presentes no momento da entrevista: Guilherme Eugênio Moreira 
Relação com o lugar: Seu Eudes é morador do Aglomerado Santa Lúcia e líder do grupo Guarda 
de Marujos de São Cosme e São Damião e Nossa Senhora do Rosário. 
Ocupação profissional: - 
Ocupação na organização formal ou informal da comunidade: - 
Assuntos sobre os quais contribuiu para a pesquisa: Possível processo de reconhecimento da 
sede da guarda como quilombo urbano, História do Aglomerado Santa Lúcia 
Endereço: Rua União, Beco Cosme e Damião, nº 16 
Telefone: 31 998541169 / 31 971012826 / 31 32828641 
E-mail:  - 
 
 
PESSOAS INDICADAS, MAS NÃO ENTREVISTADAS (Aglomerado Santa Lúcia) 
 
Nome: Flávia (Filha de Dona Margarida) 
Como é conhecido: -  
Endereço: Sem acesso (mudou-se da comunidade) 
Telefone: Sem acesso 
E-mail: Sem acesso 
Indicado por: Padre Mauro  
Motivo pelo qual foi indicado: Flávia é filha de Dona Margarida e o território onde morava com 
a família foi identificado por Pe. Mauro como similar a um quilombo. A família foi retirada do 
local pela ação do Vila Viva (projeto de Urbanização nas Vilas e favelas da Cidade de Belo 
Horizonte). 
Relação com a comunidade: Sem acesso 
 
Nome: Márcia Maria da Cruz 
Como é conhecido: -  
Endereço: Sem acesso (mudou-se da comunidade) 
Telefone: Sem acesso 
E-mail: Sem acesso 
Indicado por: Josemeire Alves Pereira e Padre Mauro 
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Motivo pelo qual foi indicado: É jornalista do Estado de Minas, escreveu um livro de memórias 
sobre a comunidade e participou da Comissão de Direitos Humanos do Aglomerado Santa 
Lúcia. 
Relação com a comunidade: Moradora 
 
Nome: Catharina Gonçalves 
Como é conhecido: -  
Endereço: Sem acesso (mudou-se da comunidade) 
Telefone: 31 97327-4423 
E-mail: Sem acesso 
Indicado por: Josemeire Alves Pereira  
Motivo pelo qual foi indicado: É moradora do Aglomerado Santa Lúcia e envolvida nas 
atividades do Muquifu. 
Relação com a comunidade: Moradora 
 
Nome: Dona Marta 
Como é conhecido: Dona Marta 
Endereço: Rua São João Nepomuceno, Bairro Santo Antônio 
Telefone: Sem acesso 
E-mail: Sem acesso 
Indicado por: Padre Mauro e Nozinho 
Motivo pelo qual foi indicado: É uma das moradoras mais antigas da região, além de ser uma 
das senhoras que compõe o Chá da Dona Jovem no Muquifu. 
Relação com a comunidade: Moradora 
 
Nome: Dona Zuleica 
Como é conhecido: - 
Endereço: Sem acesso 
Telefone: Sem acesso 
E-mail: Sem acesso 
Indicado por: Padre Mauro  
Motivo pelo qual foi indicado: Foi Dona Zuleica quem plantou a árvore que originou o chá da 
Dona Jovem. 
Relação com a comunidade: Moradora 
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ANEXOS 3: MAPAS 
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GLOSSÁRIO 

 

Abassá 

Salão onde se realizam as cerimônias 

públicas do Camdomblé. Tambám 

conhecido como Salão, ‘roça de santo’ ou 

barracão. 

Assentamentos 

Elementos característicos de cada 

divindade, formando uma rica cultura 

material sagrada constituída por 

ferramentas, vasos e recipientes com os 

símbolos dos Inquices. 

Bandeira de Tempo 

Assentamento típico dos Candomblés de 

Nação Angola, constituído por uma grande 

vara de bambu, com um tecido branco 

hasteado na ponta. Essa bandeira deve 

estar situada em um nível superior ao 

telhado do terreiro, e é um assentamento 

para o Inquice Kitembu, ou Tempo, que é 

o dono da Bandeira da Nação, chamado 

de Rei da Angola. 

 

 

Banto 

Família linguística, que tem “mais de 250 

línguas aparentadas. Em geral os 

estudiosos, utilizam o termo Candomblé 

Bantu para se referir tanto aos praticantes 

da Ngola quanto do Congo, que utilizam o 

Kimbundo e o Kicongo além de variações 

dialetais como língua cerimonial e 

ritualística. As línguas quimbumdo e 

quicongo se assimilaram ao português 

falado no Brasil, sendo fornecedores de 

diversos vocábulos e expressões a nossa 

língua”1. 

Bori 

Em Iorubá, Bori significa, literlmanete, 

“dar de comer à cabeça. Em Iorubá bo é 

oferenda e ori, cabeça. O bori é ritual de 

troca de Ngunzo com o Santo sem a qual o 

noviço, não poderá prosseguir no 

processo de despertamento do Santo”2.  É 

                                                      
1
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em 

Pau Forte: A Senzala de Pai Benedito e o 
Quilomblé Urbano de Manzo Ngunzo Kaiango. 
2015, p. 83. 

2
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em 

Pau Forte... p. 142. 
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a apresentação do neófito ao seu santo. 

Para realizar o ritual, a pessoa deve ficar 

recolhida de 4 a 6 dias, num processo de 

purificação, banhos, e rezas, no qual o 

iniciante aprende sobre o candomblé e 

seus fundamentos. Além do bori de 

iniciação, tem-se também os Boris de 

equilíbrio. 

Búzios 

No Candomblé, os búzios, que são 

conchas, constituem oráculos para essa 

religião. Quando jogados, fazem a 

comunicação entre os homens, Inquices e 

ancestrais. Atualmente, a leitura do jogo 

de búzios é prerrogativa dos pais ou mães 

de santo. 

Camarinha 

Quarto fechado, também chamado de 

“quarto de recolhimento”, onde se 

distribuem as decisas (esteiras). Nesse 

quarto, o neófito é resguardado e 

confiado aos cuidados de sua mãe ou pai 

de santo, que o auxiliarão e ensinarão 

alguns dos preceitos e fundamentos da 

religião. 

 

 

Candomblé 

Sistema de crenças afro-brasileiro “com 

forte presença da matriz religiosa jeje-

nagô. O sistema mítico do candomblé 

abrange o ser humano como um todo, é 

integrativo. Os mitos, os processos de 

iniciação, os rituais obedecem a uma 

lógica própria na qual os orixás têm sua 

presença valorizada nos espaços sagrados 

e exercem grande influência nas pessoas 

de quem são protetores. Participar do 

candomblé significa equilibrar as próprias 

energias (axés) com as energias de seu 

orixá. Para o candomblé forças e energias 

podem ser manipuladas tanto para 

construção quanto para a destruição. Seu 

centro de difusão no país foi a Bahia. 

Apresenta também muitos seguidores no 

Rio de Janeiro”  

Comunheira 

Assentamento para o/a Inquice da casa. É 

o assentamento para o protetor da Casa, 

definido no jogo de búzios. Deve ficar 

acima das cabeças dos frequentadores, 

normalmente em uma posição central no 

Salão do terreiro. 
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Decisa 

Esteira que cada iniciante possui e onde 

dorme, senta e realiza a maioria das 

atividades durante sua iniciação, enquanto 

está recolhido na camarinha. 

Díjina (ou digina) 

Díjina é o “nome que o santo traz” após a 

iniciação da pessoa no Candomblé. É 

considerado como um nome social que a 

pessoa assume dentro da religião. 

Ebó 

Comida propiciatória ofertada a algum 

Inquice. São os alimentos sagrados 

necessários aos diversos rituais e às 

obrigações para os Inquices. 

Eguns 

No Candomblé, eguns se referem aos 

espíritos dos mortos. Nos candomblés 

esses espíritos podem voltar à terra em 

algumas das cerimônias. No caso de 

Manzo, Pai Benedito é um egun. 

Gira 

Sessão ou toque de Candomblé. Consiste 

no agrupamentos dos santos através da 

incorporação dos médiuns. Pode ser 

festiva, de trabalho (atendimento) ou de 

treinamento. Pode designar também o 

espaço para as cerimônias religiosas. 

Inquice 

“Divindade dos cultos angola-congo, com 

domínio sobre os diversos reinos ou 

elementos da natureza”3. São os santos, e 

cada um deles possui suas “qualidades e 

enredos que são variados, mas que 

seguem certos modelos de acordo com a 

nação e para tanto recebe títulos 

específicos, nomes, tipos de animais 

votivos, lugares, situações, formas, 

quizilas, preceitos exclusivos”. Todas as 

pessoas tem um Inquice “individual, único 

e exclusivo, não existem dois Inquices 

iguais em toda terra [...], não obstante 

exista uma potência Nzazi que perpassa a 

todos os seus filhos arquetipais” 4. 

Insabas 

São as folhas e ervas sagradas no contexto 

dos candomblés. 

 

                                                      
3
 Tesauro do Folclore Brasileiro. 

4
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em 

Pau Forte..., p. 137-138. 
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Intoto 

Assentamento que consiste em 

vasilhames, dentro dos quais se colocam 

algumas pedras, os otás, que são os 

deuses, os inquices. É o assentamento 

para o Inquice dono do chão do Terreiro – 

nos terreiros de Angola o intoto é sempre 

dedicado a uma das qualidades do inquice 

Kavungo, e deve ser assentado no centro 

do terreiro, simetricamente oposto à 

comunheira. 

Kaiango 

Uma das qualidades (fundamento ou 

enredo) da Inquice Matamba. 

Kambono 

No Candomblé, é o cargo atribuído aos 

homens que não entram em transe, mas 

que possuem grandes responsabilidades 

no terreiro. Juntamente com a Mametu ou 

o Tetetu, cuidam das iniciações e dos 

santos dos filhos da família de santo. São 

responsáveis também por tocar os 

atabaques, tambores que servem como 

comunicação com as divindades. 

 

 

Kavungo 

Inquice ao qual pertence a terra para a 

nação Angola. Ele é o dono do chão: “Ao 

Velho foi cedido o domínio da volta 

grande da Terra em que ele não para 

nunca de andar, pois possui moradia nos 

quatro cantos do mundo. Kavungo é 

nômade, sua territorialidade é anterior à 

definição de uma fronteira, todo chão de 

Angola é de seu domínio, cabendo a 

Kavungo em todas as Senzalas e Abassás 

de Angola”5. 

Kifumbeira 

No candomblé de Nação Angola, as 

kifumbeiras são responsáveis por preparar 

as comidas que servirão de oferenda para 

as divindades. 

Nação 

A palavra “nação” é usada no Candomblé 

para distinguir seus segmentos: existem, 

por exemplo, as nações Jeje, Ketu e 

Angola que se diferem principalmente 

pela língua, fundamentos e cantigas. Essa 

diferenciação indica ligação com os povos 

africanos ancestrais territorializados em 

                                                      
5
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em 

Pau Forte... p. 116. 



Num. 9543045186 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

10 

 

cada uma das regiões africanas que 

correspondem a tais nações. 

Ngunzo 

Ngunzo é a energia vital, o elemento 

constitutivo e construtivo da vida. É a 

força que circula e permanece em um 

movimento, que contém e veicula o 

princípio genérico e ao mesmo tempo 

diferenciado da vida. É o elemento 

gerador dos terreiros, que equivale ao Axé 

nos Candomblés Ketu. No salão do 

terreiro, o axé se divide entre os dois 

elementos mais importantes dos terreiros 

de candomblé: o Intoto e a Comunheira. 

Njila  

Equivale a Exu nos Candomblés Ketu. Njila 

é o Inquice das encruzilhadas e dos 

caminhos. Ele é responsável pela 

comunicação entre as divindades e os 

homens, guarda templos, casas, cidades e 

pessoas. 

Makota  

No Candomblé é o cargo atribuído às 

iniciadas que não entra em transe, não 

incorpora os inquices, mas possui papel 

fundamental nos terreiros, seja no dia a 

dia ou nos rituais. É assistente do pai ou 

mãe de santo. 

Mametu 

Equivalente à ‘mãe de santo’. É chamada 

também de zeladora do santo. Cargo de 

maior responsabilidade os terreiros de 

Angola. No caso masculino, chama-se 

Tatetu ao zelador de terreiro, equivalente 

a ‘pai de santo’.  

Matamba 

É a Inquice “dona” do terreiro de Manzo, 

já que é “dona” da cabeça da Mãe 

Efigênia. É a divindade dos ventos, 

tempestades e raios e aproxima-se à 

Iansã, no candomblé de nação Ketu. 

Obi 

Ritual de alimentar o santo da cabeça de 

um iniciado.  

Obrigações 

No candomblé, são as cerimônias sagradas 

basilares (de fundamento), que devem ser 

cumpridas antes e/ou depois de uma 

pessoa ser iniciada na religião. Em geral, 

são alimentos e agrados oferecidos às 

entidades, acompanhados, em alguns 
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casos, de períodos de recolhimento e 

preceito. Para os filhos já iniciados as 

obrigações devem ser cumpridas 

periodicamente. 

Otá 

Pedras sacralizadas devido ao 

assentamento de Inquices. Sobre cada 

pedra se afixa o Ngunzo de um Inquice, 

através de ritos consagratórios. São as 

pedras que fazem o assentamento do 

Ngunzo no terreiro. Os otás tem agência e 

estão em constante fluxo. Diz que os otás 

estão vivos, e que compõem redes sociais, 

nas quais humanos e não-humanos 

interagem. 

 

 

Quartos de Santo 

Cômodos presentes nos terreiros de 

Candomblé onde se guardam o conjunto 

da materialidade características de cada 

santo, onde se encontram assentados os 

Inquices. 

Tatetu 

Equivalente a ‘pai de santo’. É o que pode 

fazer a leitura do jogo de búzios. Cargo de 

maior responsabilidade os terreiros de 

Angola. 

Toque 

Como se denominam as cerimônias 

públicas para os Inquices. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente Dossiê de Registro refere-se à Manzo Ngunzo Kaiango, comunidade quilombola 

e de terreiro localizada nos municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia. A Comunidade foi 

fundada na década de 1970 a partir da compra de um terreno situado no bairro Santa 

Efigênia, após a realização de um trabalho espiritual feito pela entidade Preto Velho Pai 

Benedito por meio de Efigênia Maria da Conceição, matriarca de Manzo e Mametu do 

Candomblé Angola. A Comunidade é estruturada a partir da religiosidade afro-brasileira, 

tendo seus fundamentos na Umbanda e no Candomblé, que por sua vez organizam a 

territorialidade, as vivências, as práticas culturais e os saberes existentes em Manzo.  

A trajetória de Manzo é marcada pela contínua manutenção das suas tradições festivas e 

ritualísticas que por sua vez compõem e fortalecem a sua existência. Ao longo dos anos, 

reuniu rituais e festas que marcaram, e ainda marcam, a vivência coletiva, a religiosidade, o 

entretenimento e outras práticas da vida social daqueles que vivem e frequentam a 

Comunidade. Todos esses elementos, vinculados ao seu território, são considerados 

importantes para cultura, memória e identidade de Manzo, organizando a vida cotidiana e 

o calendário de seus detentores. 

Essa trajetória, no entanto, também foi assinalada e por contextos de preconceito racial, 

intolerância religiosa e por graves violações dos direitos humanos perpetrados pelo Estado, 

por meio das ações desenvolvidas pela Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte e pela 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL). Nesse processo foram 

retirados compulsoriamente do seu território e tiveram violados os seus lugares sagrados, 

culminando em um deslocamento territorial que modificou a dinâmica da comunidade. 

Em 2017, anos após tais acontecimentos, que serão melhor descritos ao longo do Dossiê de 

Registro, a Comunidade foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do município 

de Belo Horizente, por meio da aprovação unânime do Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, junto a outras duas comunidades quilombolas. A 
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aprovação pelo Conselho foi subsidiada pelo Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, 

Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango, cujo estudo foi contratado pela Prefeitura, através 

da Diretoria de Patrimônio Cultural, Arquivo Público e Conjunto Moderno da Pampulha, da 

Secretaria Municipal de Cultura, e produzido pela empresa de consultoria CAMPO| Cultura, 

Meio Ambiente e Patrimônio. 

O referido estudo foi cedido ao Iepha-MG pela Secretaria Municipal de Cultura da 

Prefeitura de Belo Horizonte6. Foi realizado um recorte das seções que se referiam 

especificamente ao Quilombo Manzo e agrupadas em um único texto, que foi trabalhado 

de modo a adequá-lo à metodologia dos processos de registro do Iepha-MG. 

Os trabalhos de campo realizados pela referida Consultoria serviram de base ao presente 

estudo, assim como as reuniões e entrevistas feitas pela equipe da Gerência de Patrimônio 

Imaterial (GPI) do Iepha-MG. A primeira reunião ocorreu no dia 27 de março de 2018, na 

Sede do Iepha/MG, entre a equipe da GPI, Cássia Cristina da Silva, uma das lideranças do 

Quilombo, e uma das antropólogas da Campo Consultoria. 

Além dessa reunião, a equipe fez uma visita ao território originário7 do Quilombo, no dia 05 

de julho de 2018, quando foi realizada uma entrevista com Makota Kidoiale, e uma visita 

ao território de Santa Luzia, no dia 10 de setembro de 2018, dia em que Efigênia Maria da 

Conceição cedeu uma entrevista à equipe. 

Ademais, algumas referências bibliográficas foram extremamente importantes para a 

composição do presente Dossiê, como por exemplo, a Tese de Doutorado em Antropologia 

Social de Carlos Eduardo Marques, intitulada Bandeira Branca em Pau Forte: A Senzala de 

                                                      
6
 A cessão do Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango como 

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte foi oficializada através do Ofício GAB-SMC / 
EXTER / Nº 011 / 2018, enviado pela Secretaria Municipal de Cultura – SMC ao Iepha/MG no dia 19 de 
fevereiro de 2018. 

7
 A expressão “território originário” se refere ao território quilombola localizado no bairro Santa Efigênia, o 

primeiro a ser ocupado pela comunidade de Manzo. Essa diferenciação é necessária por haver também um 
outro território posteriormente ocupado pela comunidade, em Santa Luzia, e que também é considerado 
parte do território quilombola de Manzo. 
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Pai Benedito e o Quilomblé Urbano de Manzo Ngunzo Kaiango8. A tese em questão foi de 

suma importância, pois contém um longo período de entrevistas e de pesquisas junto à 

comunidade. 

Em 19 de fevereiro de 2018, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (Iepha/MG) recebeu uma solicitação de reconhecimento da Comunidade 

Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango como patrimônio do estado de Minas Gerais, assinada 

pela própria comunidade. Em resposta ao pedido de registro da comunidade, no dia 27 de 

março de 2018, o Iepha-MG emitiu parecer favorável à abertura do processo 

administrativo, por meio do Ofício Nº 295/2018, por reconhecer 

o quilombo Manzo Ngunzo Kaiango como uma comunidade que, vinculada a um 
território específico, abriga conjunto de práticas, saberes e fazeres portadores de 
referências identitárias, religiosas e de valores de resistência e representação 
política de uma dada coletividade

9
. 

 

Entende-se que a formalização de posse do território de Manzo é de suma importância 

para que a manutenção da Comunidade, bem como de suas práticas culturais, religiosas e 

sociais, bem como reestabelecer as moradias atingidas pela desintegração do terreiro, 

figurando também como política pública de reparação das violações cometidas pelo 

Estado. 

Compreende-se ainda, que ao Registrar a Comunidade, articulam-se direitos e políticas 

públicas, agregando aos processos de patrimonialização a dimensão humana de cidadania, 

de garantia da dignidade e de respeito à diversidade étnica e religiosa.  

Por fim destaca-se que o Registro de Manzo Nngunzo Kaiango se insere em um projeto 

mais amplo de reconhecimento dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, 

que se pretende desenvolver ao longo dos anos. 

                                                      

8
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte: A Senzala de Pai Benedito e o Quilomblé Urbano 

de Manzo Ngunzo Kaiango. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Antropologia, UNICAMP, 
2015. 
9
 OF.GAB.PR Nº 295/2018, de 27 de março de 2018. 
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2. O PROCESSO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DA COMUNIDADE MANZO NGUNZO 
KAIANGO 

 

2.2 De Ouro Preto a Belo Horizonte 

 

A comunidade Manzo Ngunzo Kaiango 10 está diretamente ligada à figura da sua 

matriarca Efigênia Maria da Conceição, conhecida como Mametu Muiandê 11 ou como Mãe 

Efigênia, nascida em 02 de janeiro de 1946. Localizada na região leste da cidade, nos limites 

dos bairros Santa Efigênia e Paraíso, a história de Manzo remete aos anos 1950, quando 

aos nove anos de idade, Efigênia migrou de Ouro Preto, mais especificamente do Morro da 

Queimada, para Belo Horizonte, com a mãe, Maria de Lourdes Santos Gomes, conhecida 

como Dona Pingo, falecida em 1998, o padrasto, os irmãos e a avó. Desse modo, dado seu 

local de origem, se faz importante uma contextualização histórica acerca dessa região da 

cidade de Ouro Preto, uma vez que esta possibilitará o entendimento da trajetória e os 

deslocamentos vivenciados pela matriarca do quilombo.  

 Diante das pesquisas viu-se que são poucos os estudos que se concentram na reflexão 

historiográfica acerca da Serra de Ouro Preto, onde se localiza o Morro da Queimada. Essa 

escassez se manifestou no exercício de levantamento de fontes bibliográficas realizado 

para a elaboração deste Dossiê, mostrando que essa região de Ouro Preto, antiga Vila Rica, 

não recebeu o mesmo tratamento despendido às áreas mais baixas da cidade, como os 

bairros Antônio Dias e Pilar, 12 bairros onde estão localizadas as edificações que remetem 

ao período colonial português.13  

                                                      
10

 As expressões nativas, pertencentes às cosmologias das religiões de matriz africana, brevemente explicadas 
em notas de rodapé. No entanto, essas concepções não serão aprofundadas, serão apenas demarcadas no 
que concerne como fundamental para a compreensão do seu uso no texto. No caso, Manzo Ngunzo 
Kaiango é a Casa da Força de Matamba. Manzo significa casa, Ngunzo é energia e Matamba é o Orixá de 
frente de Mãe Efigênia, corresponde a Iansã no Candomblé Ketu.  

11
 “Mametu é o título dado na Nação Angola do Candomblé, àquele iniciado que atingiu o grau de Mãe de 
Santo, chamada também de Zeladora do Santo. A Mametu pode ser denominada por seus títulos 
completos, como Mam’etu Ria Mukixi – Sacerdotisa no Angola. Mam’etu Nkise ou Inquissiane – Minha ou 
nossa Mãe de Santo”. MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 4. 

12
 LIMA, Kleverson Teodoro; VIEIRA, Luis Alberto Sales; LOPES, Myriam Bahia (coord.). A. Morro da Queimada: 
Século XVIII. Disponível em 
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 Vila Rica, assim como outras vilas coloniais de Minas Gerais teve uma formação urbana 

livre, não obedecendo aos traçados tradicionais, visto que não houve regularidade na 

formação das ocupações urbanas em todo o período setecentista. O primeiro ciclo de 

formação ocorreu entre 1711 e 1718, quando dos centros urbanos foram fundados em 

Minas como resposta à efervescência que as descobertas auríferas provocaram. 14   Entre 

os diversos arraiais que tiveram papel fundante de Vila Rica, o Morro do Paschoal ou 

Arraial do Ouro Podre 15 foi um dos primeiros agrupamentos a surgir na Serra de Ouro 

Preto, tendo sido destruído em 1720, quando da Sedição de Vila Rica, liderada por Felipe 

dos Santos e Paschoal da Silva Guimarães.16 Depois de ser incendiado a mando do Conde 

de Assumar, terceiro governador da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, o Arraial do 

Ouro Podre passou ser denominado Morro da Queimada. Como forma de justificar o 

                                                                                                                                                                   

<http://morrodaqueimada.fiocruz.br/pdf/Morro%20da%20Queimada%20seculo%20XVIII.pdf>. Acesso em: 
27 ago. 2018.   

13
 Antônio Dias é um importante bairro da cidade de Ouro Preto, onde está localizado o Santuário de Nossa 

Senhora da Conceição, terminado em 1746, o Santuário guarda as sepulturas do Aleijadinho e de seu pai, 
Manoel Francisco Lisboa. Este último projetou e construiu o santuário. Também se encontra no bairro 
Antônio Dias as ruínas do Palácio Velho na Rua Chico Rei. O bairro Antônio Dias em Ouro Preto possui ainda a 
única ponte no estilo romano da cidade, a Ponte dos Suspiros. Este é um local onde se passa alguns trechos 
da famosa história Marília de Dirceu. E atravessando a Ponte dos Suspiros, chega-se ao Chafariz da Marília, de 
1759. Disponível em <https://www.outrosrelatos.com.br/brasil/minas-gerais/ouro-preto/conheca-o-bairro-
antonio-dias-em-ouro-preto/>. Acesso em: 04 out. 2018. 
Já no Bairro do Pilar está localizada a Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar, uma das edificações mais 
conhecidas da cidade e que foi erguida durante o período de exploração aurífera na região. É um monumento 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Disponível em < 
https://www.ouropretoparoquiadopilar.com.br/>. Acesso em: 04 out. 2018. 
14

 OLIVEIRA, Pablo Menezes. A formação de vilas no final do século XVIII na Capitania de Minas Gerais. B. 
Disponível em <http://www.humanas.ufpr.br/portal/cedope/files/2011/12/A-forma%C3%A7%C3%A3o-de-
vilas-no-final-do-s%C3%A9culo-XVIII-na-Capitania-de-Minas-Gerais-Pablo-Menezes-e-Oliveira.pdf>. Acesso 
em: 21 ago. 2018.  
15

 Segundo o historiador Diogo de Vasconcelos a expressão Morro do Ouro Podre foi atribuída pelos 
mineradores quando presenciaram o funcionamento da técnica de talho aberto difundida em Vila Rica por 
Pascoal da Silva Guimarães: a projeção da água corrente sobre o rego aberto pelos escravos impulsionava a 
lama aurífera para os corredores (ou canoas) dando a sensação de tratar-se de um ouro solto ou podre. 
Disponível em <http://morrodaqueimada.fiocruz.br/historico-6.php>. Acesso em: 22 ago. 2018. 

16
 A Sedição de 1720 ocorreu em Vila Rica entre os meses de junho e julho. O objetivo desse motim era depor 
o Conde de Assumar e formar um novo governo nas Minas Gerais. Disponível em < 
http://morrodaqueimada.fiocruz.br/historico-3.php>. Acesso em: 22 ago. 2018. 

http://morrodaqueimada.fiocruz.br/pdf/Morro%20da%20Queimada%20seculo%20XVIII.pdf
https://www.outrosrelatos.com.br/brasil/minas-gerais/ouro-preto/conheca-o-bairro-antonio-dias-em-ouro-preto/
https://www.outrosrelatos.com.br/brasil/minas-gerais/ouro-preto/conheca-o-bairro-antonio-dias-em-ouro-preto/
https://www.ouropretoparoquiadopilar.com.br/
http://www.humanas.ufpr.br/portal/cedope/files/2011/12/A-forma%C3%A7%C3%A3o-de-vilas-no-final-do-s%C3%A9culo-XVIII-na-Capitania-de-Minas-Gerais-Pablo-Menezes-e-Oliveira.pdf
http://www.humanas.ufpr.br/portal/cedope/files/2011/12/A-forma%C3%A7%C3%A3o-de-vilas-no-final-do-s%C3%A9culo-XVIII-na-Capitania-de-Minas-Gerais-Pablo-Menezes-e-Oliveira.pdf
http://morrodaqueimada.fiocruz.br/historico-6.php
http://morrodaqueimada.fiocruz.br/historico-3.php
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incêndio no morro, o governador dizia que “até as pedras conspiravam contra a Coroa 

Portuguesa” remetendo ao contexto de motins e levantes da época. 17  

 Desse modo, no século XVIII, a Serra de Ouro Preto, onde se localiza o Morro da 

Queimada, tornou-se uma das principais regiões de exploração aurífera, dominada pelo 

trabalho de escravizados, negros aquilombados e pessoas livres, o que acabou por 

conformar uma “estrutura urbana marcada por datas minerais, residências, comércio, 

templos religiosos, becos e caminhos que ligam esse ponto a localidades próximas, como 

Mariana e Sabará”. 18 Esse espaço se configurou como ambiente de refúgio, potencializou a 

abertura de caminhos, além de ter sido uma área de tensão e disputa de poderes. 

Contudo, em finais dos setecentos, a continuidade da exploração aurífera encontrou 

dificuldades técnicas e financeiras, o que ocasionou o arrefecimento dos trabalhos de 

mineração e um esvaziamento do povoamento local.  

 Esse contexto fez com que, no século XIX e parte do século XX, o cenário urbano da 

Serra de Ouro Preto, incluindo o Morro da Queimada, se tornasse um local descrito com 

baixa ocupação e lavras abandonadas. Esse panorama começou a mudar por volta dos anos 

1960, quando o crescimento urbano impulsionou o processo desordenado de ocupação da 

região, fato que ocasionou o desaparecimento de antigas estruturas de mineração e de 

moradia na serra, provenientes especialmente do século XVIII, já que “os novos 

contingentes de moradores, a fim de construírem as suas residências, adotaram a prática 

de desmontar parte das ruínas e aproveitá-las na montagem dos alicerces, muros e 

paredes”. 19  

                                                      

17
 OLIVEIRA, Benedito Tadeu de. O Parque Arqueológico do Morro da Queimada. A. Disponível em < 

http://morrodaqueimada.fiocruz.br/pdf/6_O%20Parque%20Arqueologico%20do%20Morro%20da%20Queim
ada.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2018. 
18

 LIMA, Kleverson Teodoro; VIEIRA, Luis Alberto Sales; LOPES, Myriam Bahia (coord.). A. Morro da Queimada: 
Século XVIII... p. 2. 

19
 LIMA, Kleverson Teodoro; VIEIRA, Luis Alberto Sales; LOPES, Myriam Bahia (coord.). C. Morro da Queimada: 
Século XX. Disponível em < 
http://morrodaqueimada.fiocruz.br/pdf/Morro%20da%20Queimada%20seculo%20XX.pdf>. Acesso em: 27 
ago. 2018. 

http://morrodaqueimada.fiocruz.br/pdf/6_O%20Parque%20Arqueologico%20do%20Morro%20da%20Queimada.pdf
http://morrodaqueimada.fiocruz.br/pdf/6_O%20Parque%20Arqueologico%20do%20Morro%20da%20Queimada.pdf
http://morrodaqueimada.fiocruz.br/pdf/Morro%20da%20Queimada%20seculo%20XX.pdf
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 Foi nesse local, historicamente marginalizado e com presença de populações 

escravizadas no contexto da mineração, que Mãe Efigênia nasceu e passou parte de sua 

infância. Na sua narrativa conta que é descendente de indígenas e de africanos que foram 

escravizados em Minas Gerais. Acrescenta ainda, que veio de uma família pobre: “meu pai, 

meus avós, sou bisneta de escravo: minha bisavó chamava Babil, era escrava, não tinha 

registro nem nada” 20. Em entrevista concedida a Carlos Eduardo Marques, autor da tese 

doutorado intitulada Bandeira Branca em Pau Forte: A Senzala de Pai Benedito e o 

Quilomblé Urbano de Manzo Ngunzo Kaiango, Efigênia conta que viveu sua primeira idade 

nessa localidade, em um vilarejo:  

 
Eu morava para lá da Escola de Música, no Morro da Queimada, em um lugar 
chamado Engenho. Minha bisavó e minha avó moravam no Engenho. Casinha de 
pau-a-pique, uma casinha de barro mesmo. Minha mãe que fez, porque a gente 
era muito pobre. Casinha, fogãozinho de lenha, água apanhada na bica, os 
potinho de água nos canto. 

21
  

 
 Mãe Efigênia, fala ainda sobre a importância da figura materna em sua formação, 

afirmando que sua mãe era católica, “extremamente” religiosa e que trabalhava em casas 

de família da região. Diz ainda que cresceu em um ambiente familiar agradável, apesar das 

dificuldades financeiras enfrentadas constantemente. Em suas recordações, Efigênia se 

lembra, por exemplo, da liberdade para brincar na rua e da sua criação em colégio de 

freiras, o Asilo Santo Antônio, quando foi membro do Apostolado do Sagrado Coração de 

Maria. 22  

Contudo, a casa onde residia acabou por desmoronar, e a família passou a viver em 

diversos locais, sem estabelecer residência fixa: “passamos a morar aqui, ali, mora aqui, 

mora ali e aí viemos para Belo Horizonte”. 23   

Diante desse contexto, conforme dito por Mãe Efigênia, ela e toda sua família 

migraram para Belo Horizonte em 1955, uma vez que não tinham um local para morar em 

                                                      

20
 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 30.  

21
 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 30. 

22
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 31. 

23
 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 30-31. 
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Ouro Preto e por estarem em busca de tratamento para sua avó que havia se queimado 

gravemente. É importante ressaltar que nesse período a migração de famílias de Ouro 

Preto para Belo Horizonte já era uma constante desde os tempos da inauguração da 

cidade, que passou a ser a nova capital de Minas Gerais em 1897. 24  

  A nova capital foi planejada, tendo sido construída em três anos e inaugurada em 

12 de dezembro de 1897.  Os tramites para sua construção tiveram início anos antes, em 

17 de dezembro de 1893, no governo do Presidente de Estado de Crispim Jacques Bias 

Fortes, quando foi promulgada a lei nº 3 adicional à Constituição do Estado de Minas 

Gerais, que aprovou o plano elaborado por Aarão Reis para a construção da nova capital na 

localidade onde ficava o antigo Curral Del Rei. Em 14 de fevereiro de 1894, através do 

Decreto nº 680, foi criada a Comissão Construtora da Nova Capital (CNCC), chefiada pelo 

engenheiro e urbanista paraense Aarão Leal de Carvalho Reis, que atuou de 1894 a 1898. 

Em 05 de março de 1894 as obras foram iniciadas e, em pouco tempo, todo o arraial do 

Curral Del Rei deixou de existir, tendo suas casas, ruas e capelas demolidas para dar lugar a 

uma nova cidade.  

Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira planejada no contexto republicano, já 

que foi a instauração da República, em 15 de novembro de 1889, que consolidou o projeto 

de mudança da capital mineira.25 Nesse panorama, o planejamento da nova cidade se 

mostrou como uma necessidade para a superação da crise instaurada desde a segunda 

metade do século XVIII, em decorrência da decadência na exploração de ouro e diamante. 

Mas também serviu como forma de afirmação do discurso do novo e da República.  

De acordo com Julia Calvo, o projeto de transferência da capital do estado para um 

centro urbano teve sua consolidação em meio às elites mineiras entre os anos 1880 e 1890. 

Essa ação foi impulsionada pela estagnação econômica mineira e o atraso em relação ao 

                                                      
24

 Nesse sentido ver o artigo: Dos que vão e dos que ficam: migrantes negros em Belo Horizonte (1897c – 
1950c), de Josimeire Alves Pereira.  

25
 A autorização para a transferência da capital veio com o art. 2º, do Decreto n. 7, em 20 de novembro de 
1889. ARRUDA, Rogério Pereira. Cidades-capitais imaginadas pela Fotografia: La Plata (Argentina) e Belo 
Horizonte (Brasil), 1880-1897. Tese de Doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
História na Universidade Federal de Minas Gerais, 2011, p. 74. 
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centro econômico do país; ênfase na dissociação entre poder público e poder econômico e 

substituição do símbolo decadente – monarquismo, representado por Ouro Preto, por 

outro moderno.26 

 Tendo como direção o cientificismo positivista do final do século XIX, inspirado no 

higienismo de Paris de Georges-Eugène Haussmann, conhecido como Barão Haussmann, 27 

nos traços regulares de Washington D.C. de Pierre Charles L’Enfant 28 e da cidade de La 

Plata, na Argentina. O projeto refletia o temor à desordem urbana gerada pela 

imprevisibilidade, bem como pelos conflitos entre atores de diferentes segmentos sociais. 

Segundo o regulamento da CCNC, a cidade se organizaria do seguinte modo: 

 
[...] a planta da futura cidade dispondo-se na parte central, no local do atual 
arraial, a área urbana de 8.815.382 m², dividida em quarteirões de 120x120 m, 
pelas ruas largas e bem orientadas, que se cruzam em ângulos retos e por 
algumas avenidas que as cortam em ângulos de 45º. Às ruas fiz dar a largura de 
20 m, necessária para a conveniente arborização, a livre circulação de veículos, o 
trafego dos carris e os trabalhos de colocação e reparações das canalizações 
subterrâneas. Às avenidas fixei a largura de 35 m, suficiente para dar lhes beleza 
e o conforto que deverão, de futuro proporcionar a população. Apenas a uma das 
avenidas, que corta a zona urbana de norte a sul, e que é destinada a ligação dos 
bairros opostos, dei a largura de 50 m, para constituí-la em centro obrigado da 
cidade, e assim forçar a população, quanto possível a ir se desenvolvendo do 
centro para a periferia como convém a economia municipal, à manutenção da 
higiene sanitária, ao prosseguimento regular dos trabalhos técnicos. Essa zona 
urbana é delimitada e separada da suburbana por uma avenida do contorno, que 
facilitará a conveniente distribuição dos impostos locais, e que, de futuro será 
uma das mais apreciadas belezas da nova cidade. A zona suburbana, de 
24.930.803 m², em que os quarteirões irregulares, os lotes de áreas diversas e as 
ruas traçadas de conformidade com a topografia e tendo apenas 14 m de largura 
– circunda inteiramente a urbana, formando vários bairros, e é, por sua vez 

                                                      
26

 CALVO, Julia. Belo Horizonte das primeiras décadas do século XX: entre a cidade da imaginação à cidade das 
múltiplas realidades. Disponível em < 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoshistoria/article/view/P.2237-8871.2013v14n21p71>. 

Acesso em: 27 ago. 2018. 
27

 Georges-Eugène Haussmann foi um advogado, funcionário público, político e administrador francês. 
Nomeado prefeito de Paris por Napoleão III e foi o grande remodelador de Paris, cuidando do 
planejamento da cidade, durante 17 anos. Haussmann planejou uma nova cidade, modificando parques e 
criando outros, construindo vários edifícios públicos. Melhorou também o sistema de distribuição de água.  

28
 Sua obra mais relevante foi a idealização do projeto capital federal dos Estados Unidos. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoshistoria/article/view/P.2237-8871.2013v14n21p71
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envolvida por uma terceira zona de 17.747.619 m², reservada aos sítios 

destinados à pequena lavoura.
29

 

 
 O trecho reproduzido, de autoria do engenheiro responsável pelo projeto e pela 

construção da nova capital, indica que a cidade de Belo Horizonte deveria ser regida pelo 

signo do novo, do planejamento, do progresso, da técnica e da razão. Nesse projeto, a 

diversidade foi combatida em nome da normatização e da homogeneização que se impôs 

através da ordem.  Belo Horizonte obedeceu a um projeto de modernização que promoveu 

a ruptura com a tradição colonial. Um modelo que pretendia abolir as diferenças, vistas 

como desarmônicas, mas não as desigualdades.  

 A Cidade de Minas, que posteriormente veio a se chamar Belo Horizonte foi 

definida pelo projeto da CCNC como uma cidade concêntrica, dividida em três zonas: 

urbana, suburbana e rural. Possuía a Avenida do Contorno, antes denominada “Avenida 17 

de dezembro”, que delimitava não apenas de modo simbólico, mas geograficamente, a 

zona urbana e planejada das outras duas zonas, de planejamento precário ou inexistente. A 

área urbana foi planejada com um traçado que seguiu parâmetros geométricos onde se 

privilegiaram os ângulos retos para as vias principais e as diagonais para as vias 

secundárias, conformando um quadro de rigidez interna e uma clara delimitação das zonas, 

resultando no formato de um tabuleiro de xadrez.  

                                                      
29

 REIS, Aarão. Ofício n.26 Belo Horizonte, 23 de março de 1895. In: MAGALHÃES, Beatriz de Almeida; 
ANDRADE, Rodrigo Ferreira. Belo Horizonte: um espaço para a república. Belo Horizonte: UFMG, 1989. 
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Figura 1: Planta Geral da Cidade de Minas. 
Fonte: SIA APM – Arquivo Público Mineiro. 

 
 Na zona urbana, o plano estatal segregacionista se impôs, para além da expulsão 

dos antigos moradores, através de uma série de medidas complementares, dentre elas a 

demolição de todas as construções do século XVIII, restando apenas a Matriz de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, que foi demolida em 1920 e reconstruída em 1932. Houve 

também a definição da toponímia das ruas, avenidas, praças e logradouros públicos que 

deveriam remeter aos fatos, personagens e cidadãos “com relevantes serviços prestados à 

pátria”, bem como aos rios, montanhas e cidades que eram marcos significativos para a 

República. 

 A ocupação segregada da zona planejada se constituiu também com a doação de 

mais de mil lotes vizinhos ao Palácio da Liberdade. Ou seja, lotes localizados na área mais 

nobre da cidade planejada foram concedidos às antigas elites. Essa política consistiu em 

um processo patrimonialista de privatização e concentração de terras, já que eram terras 

originalmente compradas e urbanizadas com verbas públicas, e que ao fim, acabaram por 

ficar nas mãos de uma pequena elite econômica e política.  
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 Sob o ponto de vista divisório da cidade, destacamos aqui a zona leste, região onde 

está localizada a Comunidade. É válido ressaltar que essa área é conformada por bairros 

que estão intrinsecamente ligados à fundação de Belo Horizonte. De acordo com Marques, 

esta localidade abriga grande diversidade populacional, tendo sido habitada, 

primeiramente, por operários remanescentes da construção da nova capital, muitos deles 

negros recém-libertos da escravidão e imigrantes do interior do estado e, na sequência, 

pelos ferroviários e imigrantes estrangeiros. 30 

O bairro da Floresta, por exemplo, um dos bairros suburbanos da cidade, serviu 

como residência de parte dos operários que trabalharam na construção da nova capital. 

Além deste, a região ainda é composta por outros bairros tradicionais, como Santa Tereza, 

Sagrada Família e Santa Efigênia, sendo este último, onde está localizado Manzo.  

  O bairro Santa Efigênia possui praticamente a mesma idade da cidade de Belo 

Horizonte. Marques afirma que a “em sua formação o Santa Efigênia foi dirigido às famílias 

de militares da força pública estadual, mas foi ocupado também por imigrantes europeus – 

principalmente os italianos – e por operários principalmente negros e mestiços em suas 

vilas”. 31 Foi reservada para esta região a construção do Quartel, localizado à margem do 

perímetro urbano e, desse modo, o bairro ganhou uma dupla função, pois também foi 

reservada para esta localidade a construção das casas dos militares de baixa patente 

oriundos de Ouro Preto, o que acabou por nomear esta região de Bairro do Quartel.  

 Observa-se que dentro da cidade planejada, a ocupação se deu pelas novas e 

antigas elites, além da construção de equipamentos urbanos, militares e voltados para a 

área da saúde. Por outro lado, na região para além da Avenida do Contorno, nas franjas da 

cidade, a região suburbana foi ocupada por trabalhadores, operários e pessoas de menor 

poder aquisitivo.  

Dentro dessa cidade planejada, o primeiro lugar que Mãe Efigênia morou foi em 

uma casa no bairro da Serra – localizado fora do perímetro da Avenida do Contorno –, 

                                                      
30

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 42. 
31

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 43. 
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alugada pelo enteado de sua mãe, sendo lembrado como um período difícil no que se 

refere à adaptação à lógica urbana:  

 
Nós viemos de Ouro Preto quando eu tinha nove anos. Fomos morar ali no bairro 
da Serra, na [avenida do] Contorno esquina com [rua] Bernardo Guimarães. […] 
Foi o enteado da minha mãe que veio e alugou uma casa pra nós. Mas nós não 
tínhamos cama, não sabíamos andar, não conhecíamos Belo Horizonte. Essa Belo 
Horizonte, o ar daqui, era uma cidade colorida, era muito bonita.  
 

Efigênia conta que após a morte do padrasto, o enteado se desligou da família e ela, 

sua mãe e seus irmãos, se mudaram para a zona leste, no bairro São Lucas e que, diante 

disso, a dona do barracão32 em que residiram no bairro da Serra, deixou que morassem lá 

em troca dos trabalhos de lavadeira e de faxineira. 

 
E aí o enteado da minha mãe não quis pagar mais o aluguel, [pois] meu padrasto 
morreu. […] [Então] nós arrumamos um barracãozinho lá no São Lucas […]. Uma 
senhora deixou mãe morar lá, a gente era pequeno, […] Então a mãe lavava 
roupa pra ela, fazia faxina e eu tomava conta dos meninos. [Morávamos] a troco 
de serviço. Então não era de graça, porque a gente trabalhava lá. 

33
  

 
A esse respeito, de acordo com Carlos Marques, o “fato de prestar serviços a 

militares na antiga capital do estado pode ser um indício da escolha por residir, ao se 

chegar à cidade de Belo Horizonte, na região do antigo Bairro do Quartel, hoje Bairro Santa 

Efigênia”. 34 Esta hipótese foi confirmada por Cássia Cristina da Silva, filha de sangue de 

Mãe Efigênia, conhecida por Makota35 Kidoiale, ao dizer que, à época da mudança Ouro 

Preto para Belo Horizonte, havia esta possibilidade de trabalho na cidade:  

                                                      
32

 Nome dado a casas pequenas, com poucos cômodos e acabamentos singelos.  
33

 Mametu Muiandê. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango 
como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no 
Acervo documental IEPHA-MG. 
34

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 32. 
35

 Dentre os cargos femininos na hierarquia do Candomblé, o mais conhecido é da Makota, elas não viram no 
Inquice, ou seja, não são possuídas por seu orixá de cabeça, pois precisam estar acordadas para atender as 
necessidades dos Inquices. A Makota na maioria das casas também é chamada de mãe, exerce a função de 
dama de honra do Inquice/ Orixá dono da casa. É dela a função de zelar, acompanhar, dançar, cuidar dos 
apetrechos do Orixá da casa, além dos demais Orixás, dos filhos e até mesmo dos visitantes. Também cuida 
dos objetos pessoais do Tateto ou Mametu. Disponível em < 
http://www.paninondeoyamatamba.com/makota-ekede4>. Acesso em: 11 out. 2018. 

http://www.paninondeoyamatamba.com/makota-ekede4
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Na época tava tendo uma grande oportunidade de lavadeiras aqui no Barro 
Preto, em Belo Horizonte, porque tinha vindo... tinha fundado primeiro quartel, 
né do BG [Batalhão Geral], e então começou a aparecer muitas oportunidades de 
lavadeira. E aí minha vó veio com essa proposta de trabalhar, porque minha vó 
era passadeira e engomava muito bem os colarinhos. Ela falava muito isso, então 
ela veio com essa referência pra poder trabalhar pra passar fardas. Então ela 
vinha pra trabalhar nas casas, com preferência nas casas de militar. 

36 
 

  Dada as constantes dificuldades financeiras, Mãe Efigênia, ainda criança, acabou 

por se empregar em uma casa de família, na Rua Estevão Pinto. A família, que era baiana, 

logo retornou para sua terra natal, levando com eles Efigênia; no entanto, ela voltou à 

capital mineira acompanhando outra família da Bahia. 37 

Esta família passou a residir em uma localidade próxima de onde hoje se localiza a 

comunidade de Manzo, na atual Avenida Mem de Sá. Segundo Mãe Efigênia, naquela 

época a localidade “era um mangueiral, muita mangueira, era um córrego que a gente 

lavava roupa o dia inteiro, era a fazenda dos Barone.” 38 Efigênia se recorda que onde hoje 

está a Avenida Mem de Sá “era tudo córrego, da Niquelina [se refere à hoje Rua Niquelina, 

importante via interna de tráfego do bairro Santa Efigênia] até o final da Mem de Sá, não 

tinha casa, não tinha nada.” 39  

 

                                                      
36

 SILVA, Cássia Cristina. [05 de julho de 2018]. Belo Horizonte. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Laura Moura Martins e Ana Paula Belone. Disponível no Acervo documental IEPHA-
MG. 

37
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 33. 

38
 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 33. 

39
 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 33-34. 
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Figura 2: Mametu Muiandê. 
Fonte: Acervo IEPHA-MG. 

 

 

Desse modo, percebe-se que a migração de Efigênia e sua família para Belo 

Horizonte foi um marco importante na trajetória da matriarca, contudo o desenvolvimento 

da comunidade bem como a formação do território está atrelado ao desenvolvimento da 

espiritualidade de Mãe Efigênia. Esse assunto será discutido no tópico que segue.  

 

2.2.1 Histórico da Comunidade e formação do território 

 

Durante os primeiros anos em Belo Horizonte, Mãe Efigênia começou a apresentar 

os sinais de sua relação com a espiritualidade ancestral de matriz africana. Porém, ela 

conta que desde pequena já tinha desmaios e visões:  

 
Eu tinha muitas visões dentro de casa, via sempre uma mulher, essa mulher 
parecia demais comigo, uma mulher suspensa do chão, mas eu não conseguia ver 
o rosto dela, de tão claro que era o foco de luz no rosto. Aí eu saía correndo, 
gritando e desmaiava, mas eu não desmaiava, eu bolava. Era minha Mãe Iansã. 
Mas eu não sabia que era ela. Com onze anos, caí na rua. Minha mãe me levou 
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para a Igreja e me levou para o Pronto Socorro. Eu não falava, imobilizada, 
incorporada. Não comia. Minha mãe achava que eu estava epilética, que era 
epilepsia, pois não conhecíamos o espiritismo. Levaram-me para o Pronto 
Socorro duas vezes, na terceira vez a enfermeira disse assim: ‘esta menina não 
tem doença nenhuma, leva no Centro Espírita que esta menina esta é 
incorporada’. Minha mãe quase morreu, fez promessa para Nossa Senhora 
Aparecida. Mas ai ela obedeceu. Nós não conhecíamos o espiritismo e ela me 
levou com onze anos para o espiritismo, ai chegando lá eu incorporei um Preto 
Velho. Meu Paredão [Exu Catiço], depois veio Preto Velho, depois veio à cabocla 
Jurema. Voltei ao normal. 

40
 

 
 

  Mãe Efigênia conta que quando incorporou o Preto Velho Pai Benedito pela 

primeira vez, a entidade revelou para sua mãe que ela tinha uma missão:  

 
O Pai Benedito chegou e falou com a minha mãe assim “- Olha, ela tem uma 
missão muito grande, mas muito grande […], de ajudar, curar muita gente, 
estender a mão, criar um povo, ela veio plantar. E você, minha amiga, não pode 
cortar a missão dessa cabureca”. E aí eu comecei. Era parto amarrado, era 
menino doente, era gente queimada, era gente ferida. E minha mãe [dizia:] “- 
Nossa senhora, qualquer dia a polícia vai pegar a gente aqui que essa menina está 
fazendo muita coisa”. E não podia cobrar uma moeda, como até hoje ele [Pai 
Benedito] não deixa cobrar uma moeda. 

41
 

 
 

Mesmo depois de ter incorporado, a “vida no santo” 42 não foi efetivada nesse 

período, pois Mãe Efigênia em meados da década de 1960 retornou para a Bahia mais uma 

                                                      
40

 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 64. 
41

 Mametu Muiandê. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango 
como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no 
Acervo documental IEPHA-MG. 
42

 A vida no santo ou feitura no santo representa um renascimento, onde o iniciado, inclusive receberá um 
novo nome pelo qual será chamado dentro da comunidade do Candomblé. A feitura tem início no 
recolhimento. São vinte e um dias de reclusão, e neste prazo são realizados banhos, boris, oferendas, ebós, 
todo o aprendizado começa, as rezas, as dança, as cantigas. É feita a raspagem dos cabelos (orô) e o abiã 
recebe o oxu (representa o canal de comunicação entre o iniciado e seu orixá) o kelê, os delogun, o mokan, 
o xaorô, os ikan, o ikodidé. O filho de santo terá que passar agora por um ritual, onde terá seu corpo 
pintado com giz, denominado efun. Ele deverá passar por este ritual de pintura por sete dias seguidos. O 
abiã terá agora que assentar seu Orixá e ofertar-lhe sacrifícios de animais de acordo com as características 
de cada um. Feito isso ele passa a se chamar yàwó. A festa ritualística que marca o término deste período é 
denominada Saída de Yàwó, neste momento ele será apresentado à comunidade. Ele será acompanhado 
por uma autoridade à frente de todos para que lhe sejam rendidas homenagens. O momento mais 
aguardado do cerimonial é o orukó. Neste momento o Orixá dirá o nome de iniciação de seu filho perante 
todos e também é neste momento que se abre a sua idade cronológica dentro de sua vida no santo. 
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vez, permanecendo por lá cerca de quatro anos. Nessa época não houve desenvolvimento 

de sua mediunidade, quando as pessoas afirmavam que ela era “de santo”, ela acreditava 

que era por ter estudado em colégio de freira. Além disso, conta que seu patrão não 

permitia nenhum culto religioso. 43 

Tempos depois, ao retornar da Bahia, com cerca quinze anos, continuou a trabalhar 

como doméstica, dessa vez no Bairro Funcionários, zona sul da capital belorizontina. Foi 

nesse período que sua espiritualidade começou a ser trabalhada e desenvolvida por meio 

da Umbanda. Desta feita, Pai Benedito, através de Mãe Efigênia, atendeu muitas pessoas 

que sofriam dos mais diversos males, físicos e/ou espirituais. E assim, a matriarca seguiu 

realizando curas e aconselhamentos com o Preto Velho e suas outras entidades, o Exu 

Paredão,44 a Pombagira Cigana 45 e o Caboclo Ubirajara, 46 enquanto continuava 

sobrevivendo com seu trabalho. 

Por volta do final dos anos 1960, Efigênia teve um desentendimento com sua família 

e foi obrigada a sair de casa. Nessa época já tinha dois filhos, Jorge Luís Pereira (com 

aproximadamente três anos) e Joana D’Arc da Silva (com idade próxima de um ano). Ela 

conta que esse foi um dos períodos mais críticos de sua vida, pois passou uma temporada 

vivendo na rua com duas crianças. Sua filha Joana, conhecida pela díjina 47 Sessy Luanvy, 

hoje com 51 anos, fala sobre os momentos em que estiveram desabrigados:  

 

                                                                                                                                                                   

Disponível em < https://ocandomble.com/2008/04/29/o-ritual-de-iniciacao-no-candomble/>. Acesso em: 
08 out. 2018. 

43
 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 65. 

44
 Exus de Umbanda são espíritos de diversos níveis de luz que podem ou não incorporar nos médiuns.  

45
 “A Pombagira Cigana é um dos vários tipos de pombagira. Pombagira são figuras femininas sensuais, que se 
vestem de vermelho e preto e são especialistas em relacionamentos e amor.” Disponível em < 
https://www.astrocentro.com.br/blog/Umbanda/tipos-pombagira/>. Acesso em: 13 set. 2018.  

46
 “Segundo o próprio Ubirajara, ele era um guerreiro da tribo dos Tupinambá, e nasceu aproximadamente 
em 1556 no território onde hoje é o estado da Bahia. Ele foi feito guerreiro muito jovem porque naquela 
época sua tribo estava em guerra com os homens brancos. Ubirajara morreu doente por volta de 1580.” 
Disponível em < http://Umbandadefetudosobre.blogspot.com/2015/01/historia-de-caboclo-
ubirajara.html>. Acesso em: 13 set. 2018. 

47
 Os iniciados no Candomblé após a feitura recebem uma díjina (apelido) que a partir de então é conhecida 
por todos. Desse modo, o iniciado passa a ser chamado somente por este nome dentro do culto religioso. 

https://ocandomble.com/2008/04/29/o-ritual-de-iniciacao-no-candomble/
https://www.astrocentro.com.br/blog/umbanda/tipos-pombagira/
http://umbandadefetudosobre.blogspot.com/2015/01/historia-de-caboclo-ubirajara.html
http://umbandadefetudosobre.blogspot.com/2015/01/historia-de-caboclo-ubirajara.html
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Minha mãe morou comigo e com meu irmão na rua, ela tinha um caixotinho, 
sorte que eu era menor e eu dormia. Num local que chama Baronis, que era na 
Mem de Sá. […] minha vó brigou com ela, colocou ela pra fora de casa. Eu tinha 
nove meses de vida, meu irmão tinha um ano e oito meses e a única coisa que ela 
teve direito a carregar foi um caixote de maçã e umas roupas, onde a gente se 
cobria. 

48
  

 
 

   Depois de um período morando na rua com os filhos, Efigênia ocupou um barraco 

de madeirite, que são placas de compensado de madeira, que estava abandonado em uma 

favela do bairro Paraíso, localizado também na zona Leste e, com a ajuda da comunidade 

local, passou a morar no que chamaram de “um pedacinho, um quartinho”. 49  

 Após conseguir essa moradia, Efigênia começou a trabalhar como lavadeira para a 

família Alípio de Melo, como vários de seus parentes, inclusive sua mãe. Na época, já no 

início dos anos 1970, Mãe Efigênia atendia com o Preto Velho Pai Benedito e um dos 

parentes de seus patrões a abordou solicitando ajuda para resolver um problema. Mãe 

Efigênia realizou o trabalho espiritual e a dificuldade foi do solicitante foi resolvida. Assim, 

o seu patrão quis, de alguma forma, retribuir o benefício alcançado por seu intermédio e a 

ofereceu uma quantia em dinheiro. Porém, o Preto Velho Pai Benedito não aceitou ser 

pago:  

 
Pai Benedito [falou] que ele não ia receber nada, ele não cobraria nada. Aí ele [o 
patrão] pegou e falou comigo assim, “-E você Efigênia, quanto você vai cobrar?”. 
E eu falei assim: “-Não, senhor, eu não posso cobrar porque é o Preto Velho que 
fez e eu não tenho como cobrar”. De forma alguma Pai Benedito aceitava 
pagamento. 

50
  

 
 

                                                      
48

 Sessy Luanvy. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango como 
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no Acervo 
documental IEPHA-MG. 
49

 Mametu Muiandê. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango 
como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no 
Acervo documental IEPHA-MG. 
50

 Mametu Muiandê. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango 
como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no 
Acervo documental IEPHA-MG. 
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 Com a insistência do patrão em dar alguma ajuda em retribuição ao trabalho, o 

Preto Velho Pai Benedito disse que seria de grande ajuda se ele adquirisse um terreno 

onde pudesse realizar os seus trabalhos espirituais, curando ainda mais pessoas: 

 
Ai ele pegou e comprou um Terreno no [bairro] Paraíso. Ele comprou e me deu, 
mas não pagou o valor todo. Já tinha resolvido o problema dele! Ai o dono do 
terreno, o Seu Joaquim, me chamou: “- oh Nega, deixa eu te falar uma coisa, você 
trabalha muito, é uma mulher muito esforçada, tem filho e tudo e não vou 
esconder de você. Seria sacanagem se eu fizesse isto com você. Olha só, deixa eu 
te falar: - esta casa que vocês moram é um barraco que era do meu pai e seu 
patrão não pagou tudo e eu vou ter que tomar o terreno. Mas eu não tenho 
coragem de lhe por na rua com seus filhos assim, então eu te devolvo os dois (2) 
mil cruzeiros que ele me deu. E você compra em outro lugar, este dinheiro deve 
dá para um barraquinho na favela.”  
Quando eu vi aquele dinheiro na minha mão, eu nunca tinha visto dinheiro, ai eu 
fiquei louca e sem experiência paguei 1500 de entrada nesse terreno, e comprei 
um caminhão de painel compensado, um pé de cabra, um serrote, dois pacotes 
de prego, uma enxada e uma picareta e finquei o barraco ali. Fui à mata da baleia 
e cortei os paus, chegou o caminhão de compensado e fiz dois quartos e uma 
porta. Eu mesma que fiz o barraco. [...] buscava os paus e trazia na cabeça. E 
fincava o barraco de noite. Quando chovia e depois vinha o sol, o compensado 
estragava tudo. Eu tinha que correr e buscar mais compensado, para jogar o 
outro fora, queimava aquele e punha outro no lugar. [...] Não tinha luz, não tinha 
água, podia ter comprado tijolo né... Aí tentei furar uma cisterna, mas chegou 
numa altura eu fiquei com medo. [...] Aqui não tinha muita casa, enchíamos os 
baldes e tambores de água da mina, o córrego passava lá embaixo, usávamos o 
córrego para lavar roupa para fora. 

51
    

  
 

Mãe Efigênia conta sobre o momento em que entrou no terreno do quilombo pela 

primeira vez após a compra, este fato ocorreu em setembro de 1973 e, ali estava lançada a 

pedra fundamental da comunidade. Ela carregava uma imagem de Pai Benedito, uma de 

Nossa Senhora Aparecida e uma de São Jorge Guerreiro. Após ter passado um período 

vivendo na rua, a aquisição de um terreno próprio foi um momento marcante na sua vida 

e, certamente, na vida de sua família, que viria a se reconhecer como comunidade anos 

depois: 

 

Foi 1973, 24 de setembro de 1973. No dia de Nossa Senhora das Mercês – 
protetora dos escravos. Eu, eu estava entrando naquele terreno com a imagem 
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 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 67. 
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de Pai Benedito, e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um São Jorge 
Guerreiro. Eu entrei capinando, coloquei-os em cima do tijolo e falei assim (chego 
a arrepiar): “- Olha minha N. Sra. Aparecida, eu morei na rua com meus filhos. É 
muito triste morar na rua. Porque o dia amanhece, e não sei para onde ir, 
anoitece e não sei onde repousar com meus filhos. Minha mãe eu consegui isto 
aqui e a Senhora não vai me deixar perder isto nunca. E o senhor meu Pai 
Benedito e São Jorge é muita batalha. É muita luta, é muita guerra, este terreno 
está entregue à Senhora. Em suas mãos! (lembrei-me disto agora, nesta 
conversa) Da Senhora, Pai Benedito e São Jorge! São vocês três que estão 
entrando junto comigo para a gente não perder nunca isso aqui!” Porque 
lavadeira, empregada doméstica e mãe solteira, tinha que ter alguém para 
proteger, lembro como se fosse hoje: “- Tá na mão da senhora!” Eles não vão me 
deixar perder aquilo ali mesmo não. E assim surgiu. Eu peguei um pedaço de 
tábua da A.D. Moreira [antiga loja de móveis no centro da cidade que possuía 
depósito no Bairro Santa Efigênia] e escrevi com tinta: Centro Espírita 
Umbandista A Senzala de Pai Benedito – chego a arrepiar quando lembro disso. 
Não posso mudar este nome não! A Senzala de Pai Benedito!!! E ali Pai Benedito 
fazia cura, Pai Benedito benzia. 

52
  

 
  Conforme afirma Marques, esse episódio possui diversas narrativas dentro da 

Comunidade, entretanto é ponto comum que este é o marco fundador da Comunidade 

Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, anteriormente chamada de Senzala de Pai Benedito.  

 O terreno foi comprado no bairro Santa Efigênia, em uma área íngreme de 

aproximadamente mil metros quadrados. A parte mais alta ficava na Rua São Tiago, já a 

parte mais baixa era limítrofe ao Córrego do Cardoso, que na década de 1980, foi 

canalizado para dar lugar à Avenida Mem de Sá. O principal acesso ao local era feito por 

uma trilha que ligava as casas ao córrego, já que a Rua São Tiago foi aberta pelos 

moradores do bairro algum tempo depois da família se mudar para o terreno.   

No terreno acidentado, a matriarca começou a construir a primeira casa, com a 

ajuda dos filhos Joana e Jorge. Para a construção dos primeiros cômodos eles extraíram 

cascalho e areia do córrego e madeira na Mata da Baleia.53 A Mata foi um lugar de 
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 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 70. 
53

 “O Parque Estadual da Baleia é uma área de campos de altitude, cerrado, uma pequena mata de galeria e 
seis nascentes. O Parque é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual de Florestas 
(IEF), importante ator na preservação ambiental de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. A reserva 
faz divisa com o Parque Municipal das Mangabeiras. Também está inserido na zona de amortecimento do 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça e nos limites da Área de Proteção Ambiental Estadual Sul RMBH, 
compondo assim um corredor ecológico de expressivo valor ambiental na Grande BH.” Disponível em 
<http://sindsemamg.com.br/parque-florestal-estadual-da-baleia-completa-86-anos/>. Acesso em 28 ago. 
2018.  

http://sindsemamg.com.br/parque-florestal-estadual-da-baleia-completa-86-anos/
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referência cultural para o Quilombo de Manzo, que desde o início frequentava o local para 

extração de lenha, recolhimento de água para rituais, para coleta de folhas e execução de 

cerimoniais sagrados como a Macaia (uma gira da linha da Umbanda em locais de mata). 

Jorge Luís Pereira, conhecido pela díjina Kemboalá, tinha sete anos quando 

chegaram ao terreno onde se formou a comunidade de Manzo. Ele conta que a primeira 

edificação do local foi uma “casinha de madeira” construída a pedido de Pai Benedito para 

que Mãe Efigênia pudesse atender seus clientes espirituais. Esse também foi o primeiro 

local de moradia da família no terreno. Cássia, filha de sangue mais nova de dona Efigênia, 

conhecida como Makota Kidoiale relembra as dificuldades enfrentadas pela família no 

local:  

 

[...] E a casa caía muito, porque era fincada de tábua, então quando... Aqui 
ventava demais, porque era muito alto. Hoje a gente perde muito a noção de 
como que era isso aqui de tanto que mudou, mas era muito alto, era como se 
fosse um buraco, né? Era alto, mas tinha montanha, então o vento entrava e fazia 
um redemoinho. Então a casa sempre caía com a ventania. E aí a gente tinha que 
correr, nessa época minha vó mudou aqui pra perto, então quando acontecia isso 
a gente corria e ia pra casa da minha vó ou então minha mãe já tinha um buraco, 
ela pensava então no próprio barranco tinha um buraco, ela enfiava a gente ali 

até ela construir de novo a casa [...].
54

 

 
Foi ao redor dessa casa que construíram os outros cômodos que hoje compõem o 

quilombo. Nesse território Mãe Efigênia começou a atender pessoas que procuravam 

aconselhamentos e curas com o Preto Velho Pai Benedito. Entidades ligadas à Umbanda, os 

pretos velhos são tidos como guias ou protetores e assumem esta forma com o objetivo de 

manter uma perfeita comunicação com aqueles que os procuram em busca de ajuda.  

A casa de trabalhos espirituais que se fundava, recebeu o nome Terreiro de 

Umbanda Senzala de Pai Benedito, a pedido e em homenagem à entidade mentora de Mãe 

Efigênia. Makota Kidoiale, afirma que quando foi para o território “o Pai Benedito falou que 

                                                      
54

 SILVA, Cássia Cristina. [05 de julho de 2018]. Belo Horizonte. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Laura Moura Martins e Ana Paula Belone. Disponível no Acervo documental IEPHA-
MG. 
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ele não importava quem morasse no terreno desde que respeitassem sempre o espaço 

dele. E foi aí que a gente começou com um terreiro de Umbanda.” 55 

A Umbanda é definida como uma religião essencialmente brasileira. Estudiosos 

atrelam seu surgimento à anunciação feita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, 

através do médium Zélio de Moraes. A nova religião recebeu influências de diversas 

culturas e credos religiosos, especialmente do Catolicismo e do Kardecismo. De acordo com 

Renata Silva Bergo, a Umbanda fez convergir três culturas religiosas, 

 
A do branco (através do Catolicismo e seus santos que foram “sincretizados” 
pelos negros escravizados no Brasil, e do espiritismo, que introduziu preceitos 
como a reencarnação, a lei do carma e a evolução espiritual); a do índio (que 
trouxe o valor do culto aos antepassados e elementos da natureza) e do negro 
(culto aos orixás e antepassados). Por apresentar mais clara e expressivamente 
traços que remetem a cultos oriundos da África, é considerada como uma religião 
afro-brasileira ou de matriz africana. 

56
 

 

Entretanto, alguns estudos apontam o “calundu angola” de Luzia Pinta, ocorrido na 

Vila de Sabará, entre 1720 e 1740, como a primeira manifestação sincrética com elementos 

religiosos europeus, africanos e indígenas, voltada para o atendimento do público, 

acompanhada de danças, músicas percussivas e com a presença de diferentes entidades, 

tal como ocorre na Umbanda.57 Desse modo, pode-se perceber que a origem da religião 

tem interpretações diferenciadas acerca do seu processo de constituição histórica, uma vez 

que os espaços físico, temporal e simbólico não permitem um entendimento claro do 

surgimento do fenômeno religioso considerado.  

   Mãe Efigênia seguiu tocando para a Umbanda, não apenas com a entidade de Pai 

Benedito, mas também com Exu Paredão, Caboclo Ubirajara e Pombagira Cigana, já 
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 Makota Kidoiale apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 63. 
56

 BERGO, Renata Silva. Quando o Santo Chama: terreiro de Umbanda como contexto de aprendizagem na 
prática. Belo Horizonte, 2011. 249 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, 2011, p. 81. 

57
 Nesse sentido ver: ROHDE, Bruno Faria. Umbanda, uma Religião que não Nasceu: Breves Considerações 
sobre uma Tendência Dominante na Interpretação do Universo Umbandista. Disponível em 
<https://www.pucsp.br/rever/rv1_2009/t_rohde.pdf>. Acesso em: 06 set. 2018. MARCUSSI, Alexandre 
Almeida. Cativeiro e cura: experiências da escravidão atlântica nos calundus de Luzia Pinta, séculos XVII-
XVIII. São Paulo 2015. 510 f. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, 2015. 

https://www.pucsp.br/rever/rv1_2009/t_rohde.pdf
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citados. Diz Mãe Efigênia que, entre o intervalo do trabalho em casa de família e o cuidado 

com os filhos pequenos, o terreiro Senzala de Pai Benedito cresceu: “ai dava um tempinho 

para incorporar, ai eu atendia o pessoal, assim foi feita a Comunidade de Manzo, da 

Senzala.” 58 

  Nessa época Mãe Efigênia preferia a Umbanda, pois segundo ela, era a “macumba 

comendo ali”, para ajudar quem precisasse, enquanto que o Candomblé era muito 

“certinho e arrumadinho”. Contudo, ela já havia sentido o chamado de Iansã para se iniciar 

no Candomblé. Desse modo, sua participação no Candomblé, a princípio, se deu de 

maneira tímida “resolvi ir, mas muito desconfiada”, já que ela foi apenas acompanhando 

seu futuro marido nos rituais públicos de obrigação dele. Mas, de acordo com ela, apesar 

de acompanhar os rituais do Candomblé, ela preferiu não passar pelo processo de iniciação 

naquele momento, pois a forma com que os convivas do ritual se comportavam lhe 

causava certo estranhamento: “todo mundo tomando cerveja, depois da festa, eu aquela 

coisa da Umbanda, eu não conformava com aquilo”. 59 

  A iniciação de Mãe Efigênia no Candomblé se deu de maneira semelhante a sua 

filiação à Umbanda, quando afirma que não escolheu, mas que foi escolhida para entrar na 

religião. Nesse sentido, de acordo com Marcio Goldman “ninguém se inicia no Candomblé 

‘porque quer’, mas porque sua iniciação é exigida pelo seu orixá”.60 Assim, após passar por 

uma sequência de desmaios e que possivelmente acarretaria consequências graves para 

sua saúde e, por conseguinte, para sua família, ela decidiu se “fazer no santo”:  

 
Em abril daquele ano eu grávida de barrigão caí na rua. Com hemorragia interna, 
pressão alta, perda de placenta. Fui para o CTI e ai eu disse minha Mãe Iansã não 
me deixa morrer ainda: - oh minha Mãe Iansã são sete vidas que depende da 
minha. Deixa-me criar meus filhos que eu vou raspar minha cabeça, para a 
senhora este ano ainda. Na hora eu melhorei, fui melhorando, que dizer: 
melhorei assim entre aspas, sai do risco de vida. Ai quando foi no dia 25 de 
agosto eu entrei para raspar minha cabeça. Fiz meu santo, mas eu não conhecia 
nada de Candomblé se falasse assim: “- vou matar um periquito, um sabiá, um 
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 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 70. 
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 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 81. 
60

 GOLDMAN, Marcio. O dom e a iniciação revisitados: o dado e o feito em religiões de matriz africana no 
Brasil. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/mana/v18n2/02.pdf>. Acesso em: 12 set. 2018.   
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macaco na sua cabeça”, por mim, ficaria por isto mesmo, pois não conhecia nada. 
61

  
 

  Makota Kidoiale recorda do processo de feitura no santo de Mãe Efigênia:  
 

Lembro-me que as pessoas falavam que ela devia fazer o Santo, pois Iansã estava 
gritando na cabeça dela, que ela já era uma boa mãe de santo da Umbanda. [...] 
Nesta época a mãe adoeceu, sofreu um aborto natural, mas foi algo que ficou 
grave e a Mãe precisou ir para o hospital. Que eu me lembre, foi à primeira vez 
dela ser internada. Pois nós nascemos em casa. A mãe achava que estava na beira 
da morte e diziam a ela que o santo queria a feitura. Ela teve em termos médicos 
uma eclampse. Para minha mãe foi como um último aviso. [...] Ela foi procurar o 
terreiro deste companheiro dela. Lá o zelador de santo que era Jeje entregou a 
Mãe aos cuidados de um pai de santo amigo e de confiança, pois ele não poderia 
cuidar diretamente da minha mãe, pois é tabu, mas ficou supervisionando. O 
pessoal de Jeje não tem muita ligação com a Umbanda, ou pelo menos esta nossa 
Umbanda meio macumba. Então ele disse para a mãe que ela deveria confirmar 
logo o Santo e mudar para o Candomblé. Minha mãe foi fazer o santo assim; 
lembro-me que saíamos com balaio na cabeça esmolando para conseguir 
dinheiro e comprar coisas para o processo de iniciação, pois ela já estava 
recolhida na Camarinha. 

62
 

 
Mãe Efigênia foi iniciada no Candomblé Jeje,63 razão pela qual possui bastante 

conhecimento dos rituais desta Nação, 64 mas seu pai de santo era da Nação Angola.65 Após 

a feitura no santo e sua iniciação no Candomblé de Angola pela Mametu Talanderê de 

Oxóssi, no bairro Nacional, Mãe Efigênia recebeu a díjina de Muiandê, e passou a ter todas 

as obrigações 66 necessárias para que pudesse abrir seu próprio terreiro de Candomblé. 

Nesse contexto, Mãe Efigênia recebeu a nomeação de Mametu Muiandê. O título de 
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 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 81. 
62

 Makota Kidoiale apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 82-83. 
63

 É o Candomblé que cultua os Voduns do Reino do Daomé trazidos para o Brasil pelos africanos escravizados 
de várias regiões da África Ocidental e África Central. 

64
 A palavra “nação” é usada no Candomblé para distinguir seus segmentos: existem, por exemplo, as nações 

Jeje, Ketu e Angola que se diferem principalmente pela língua, fundamentos e cantigas. Essa diferenciação 
indica ligação com os povos africanos ancestrais territorializados em cada uma das regiões africanas que 
correspondem a tais nações. 
65

 O Candomblé Bantu ou Candomblé de Angola é uma das maiores nações do Candomblé. Desenvolveu-se 
entre escravos que falavam Kimbundo e Kikongo. 

66
 Obrigações são as cerimônias sagradas basilares (de fundamento) do Candomblé que devem ser cumpridas 

antes e/ou depois de uma pessoa ser iniciada na religião. Em geral, são alimentos e agrados oferecidos às 
entidades, acompanhados, em alguns casos, de períodos de recolhimento e preceito. Para os filhos já 
iniciados as obrigações devem ser cumpridas periodicamente. 
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Mametu equivale a “Mãe de Santo”, o cargo mais alto na hierarquia religiosa e de 

representatividade fundamental concernente ao respeito e organização do terreiro. 

Mametu é quem zela pelo terreiro, por todos seus Inquices e quem conduz a iniciação dos 

novos membros. Inquices são as divindades às quais se dedica o Candomblé de Nação 

Angola. São muitas vezes interpretados como equivalentes aos Orixás da Nação de Ketu.  

Desse modo, de acordo com Marques, a passagem da Umbanda para o Candomblé 

em Manzo funcionou como uma reordenação da trajetória religiosa em que as diferentes 

tradições religiosas estão em permanente processo de reinvenção e rearticulação. 67  

Nesse contexto o terreiro de Umbanda denominado Senzala de Pai Benedito, se 

manteve em Manzo, ao passo que foi instalado o terreiro de Candomblé que recebeu o 

nome de Manzo Ngunzo Kaiango, nome que surgiu através de uma consulta ao jogo de 

búzios e que se tornou também a denominação da Comunidade. Sobre esse processo Mãe 

Efigênia relata: 

 

A Senzala de Pai Benedito é o nome que se deu desde o inicio, quando a registrei 
como Casa de Umbanda. Éramos uma Casa de Umbanda e eu não tirei até hoje. 
Ai eu fiz o Santo, raspei minha cabeça no Santo, dentro do Candomblé e meu pai 
de santo me disse que não podia manter este nome, pois Senzala vem da 
Umbanda era preciso um nome em Banto. Ai nós olhamos no jogo e ficou Manzo 
Ngunzo Kaiango: A Casa da Força de Matamba, Manzo é Casa, Ngunzo é Força e 
Kaiango é a qualidade da minha Mãe Iansã. E ai ficou a Comunidade Manzo 
Ngunzo Kaiango.

 68
 

 

Observa-se que o caminho entre a Umbanda e o Candomblé é cruzado e não 

implica em exclusões e sim em arranjos variados. Nesta perspectiva, Mãe Efigênia, afirma 

que em Manzo a Umbanda e o Candomblé convivem, “é assim, eu amo a Umbanda, sou 

apaixonada com a Umbanda, eu me iniciei tudo na Umbanda, com meu Preto Velho, 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 77. 
68

 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p.94. 
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Caboclo e o Exu Paredão. Então eu toco a Umbanda uma vez no mês e toco Candomblé 

uma vez no mês.” 69 

Desta feita, Makota Kidoiale afirma que mesmo após a formação do Candomblé em 

Manzo, o terreiro de Umbanda Senzala de Pai Benedito nunca deixou de existir, sendo 

sempre cuidado e reverenciado.  

 Neste contexto, observa-se a coexistência da Umbanda e Candomblé na 

comunidade Manzo, pois ambas as religiões são coetâneas, subsistem e se entrecruzam 

nas práticas rituais da casa, 

 
“[...] o Pai Benedito falou que ele não importava quem morasse no terreno desde 
que respeitassem sempre o espaço dele. E foi aí que a gente começou com um 
terreiro de Umbanda. E foi em 1986 que a gente virou terreiro de Candomblé e aí 
vem até hoje. Toca-se um terreiro de Candomblé, mas respeitando sempre os 
toques de Umbanda e sempre a Festa de Pai Benedito, em respeito até mesmo 
ao terreno, ao espaço dele que foi o primeiro que chegou aqui com a gente. 
Audiência e o Xirê modifica dependendo das Festas. [...] O Candomblé tem um 
monte de filhos, foi a Umbanda que transformou todos em filhos e membros do 
Candomblé. A Mãe levou os filhos da Umbanda para o Candomblé. 

70
 

 
 No Candomblé os direitos ritualísticos são obtidos por etapas. O primeiro é obtido 

após os sete primeiros anos, período mínimo para se adquirir o direito de ser Mametu ou 

Tatetu (no caso masculino) e possuir uma Casa de Santo. Muiandê relembra o 

procedimento de aquisição dos direitos no Candomblé:  

 
Com nove anos de santo recebi os meus direitos de mãe de santo. São sete anos 
que você estuda. É igual faculdade, são sete anos. Eu atrasei por falta de 
condição, na preparação, e também por falta de tempo, pois tem que parar, um 
mês, dois meses, tem que recolher na casa do zelador, tem a peneira de búzios, a 
faca que é o pocó, a tesoura que é sunzango, a navalha e aí sim você, recebe os 
seus direitos, que é seu diploma. Você joga os búzios na sala para todo mundo 
ver. É esse que é duro. Tem a reza em dialeto africano, você tem que rezar tudo 
em banto, tem uma festa com comes e bebes e ai você sai com a roupa de gala, é 
a sua libertação, entendeu? [...] Os fundamentos de cada Inquice, de cada orixá. 
Cada orixá tem seu fundamento. Não é tudo a mesma coisa. Cada orixá tem seu 
fundamento! Cada pessoa tem um enredo diferente. Porque, vamos supor, você 

                                                      
69

 Mametu Muiandê. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG 
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 Makota Kidoiale apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 74. 
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que é de Xangô, e ela digamos que também é de Xangô. Porque o Nzaze dela é a 
mesma qualidade do seu, mas ela tem um enredo, ela tem um ajunto diferente 
do seu. E se for o mesmo ajuntó, tem um enredo diferente. Aí tem um processo 
para fazer: ou na encruzilhada, ou na mata, ou na beira da água, tem os ebó de 
rua. Tem que se aprender tudo isto. 

71
  

 
  A socióloga Rosamaria Barbara explica que no universo mítico do Candomblé o 

mundo é composto por duas partes, o orum, conhecido como céu dos orixás, e o aiê, a 

terra, mundo dos seres humanos. Nos primórdios dos tempos, os dois mundos estavam 

juntos, no entanto, por uma proibição não respeitada os dois mundos acabaram por se 

separar. 72  Juana Santos explica a cosmogonia acerca da separação entre os dois mundos: 

 
Em uma época antiga, quando o orum o “incognoscível”, limitava-se diretamente 
com o aiyé, o “mundo”, um ser humano tocou indevidamente o orum com as 
mãos sujas, o que provocou a irritação de Olorum, entidade suprema. Este 
soprou, interpondo seu òfurufu, hálito divino, que, transformando-se em 
atmosfera, constituiu o sánmos, ou céu. 

73
 

 

  De acordo com Reginaldo Prandi, após a violação, o orum se separou do aiê, desse 

modo, os seres humanos não tiveram mais a possibilidade de ir ao orum e as divindades 

ficaram impedidas de se encontrarem com os humanos, sofrendo de grande saudade por 

isso. Desse modo, por causa da saudade sentida, originou-se o Candomblé, que em festas 

regulares proporciona a comunicação entre os dois mundos. 74 

 A palavra Candomblé é de origem Bantu e se originou a partir da junção das 

palavras candombe-mbele que significa “pequena casa de iniciação dos negros”. Alessandra 

Nascimento afirma que Candomblé é uma modificação fonética de candombé, que é uma 

espécie de atabaque usado em Angola, ou ainda poderia ser uma corruptela de 

candonbidé, que é “ato de louvar, pedir por alguém ou por alguma coisa.” A autora destaca 

que a forma como o culto existe no Brasil não é da mesma forma como é praticado na 
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 Mametu Muiandê apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p.137. 
72

 BARBARA, Rosamaria Susanna. A dança das Aiabás: dança, corpo e cotidiano das mulheres no Candomblé. 
São Paulo 2002. 200 f. Tese (Doutorado em Sociologia). Programa de Pós Graduação em Sociologia da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2002, p. 38. 

73
 SANTOS, Juana Elbein dos. Os nagôs e a morte. Petrópolis. Vozes, 1977, p. 55. 

74
 PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo, Companhia das Letras, 2000, p. 526.  
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África. O que existe na África é o chamado culto do orisá, “portanto a palavra Candomblé 

foi uma forma de denominar as reuniões feitas pelos escravos para cultuar seus deuses, 

pois também era comum no Brasil chamar as festas ou reuniões de negros de Candomblé, 

devido seu significado em iorubá.” 75 

A organização dos terreiros de Candomblé é estruturada com base na família de 

santo, a partir de uma hierarquia de cargos e funções, a adoção de um nome religioso 

africano quando ocorre a iniciação e o compromisso com seu pai ou mãe-de-santo. Esses 

fatos contribuíram para o restabelecimento dos vínculos de parentesco do quais negros e 

afrodescendentes foram destituídos durante a escravidão. O historiador Alexandre 

Marcussi destaca o fato de a ancestralidade ser uma dimensão importante para os 

africanos em todos os territórios do império português. Tal valor é encontrado em Manzo e 

demais comunidades tradicionais. A importância da ancestralidade e o consequente culto 

aos ancestrais parecem atuar como um primeiro amarrador de outra noção familiar. A 

religiosidade afro-brasileira, tal como no período colonial, assume a função de dar 

identidade aos indivíduos aparentemente isolados, destituídos de suas famílias e carentes 

de um Estado que proporcione qualquer tipo de pertencimento. 76 

  A noção familiar em Manzo segue a lógica supracitada, em função tanto da 

chegada de outras pessoas, como de casamentos, nascimentos e da família de santo. Na 

comunidade Mãe Efigênia passou a receber e tratar como membros da sua família, muitas 

pessoas que por algum motivo precisavam de moradia. A maioria das pessoas acolhidas, e 

tornados parentes, compõem hoje a comunidade de Manzo.  

Para Joana e Jorge a inclusão de membros não consanguíneos à família constitui um 

dos traços culturais dos quilombolas, conformando, assim, a constituição de novos núcleos 

familiares na comunidade.  Mametu Muiandê recorda o estranhamento dos filhos com a 
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 NASCIMENTO, Alessandra Amaral Soares. Candomblé e Umbanda: Práticas religiosas da identidade negra 
no Brasil. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção. Disponível em < 
http://www.cchla.ufpb.br/grem/AlessandraArt.pdf>. Acesso em 13 set. 2018, p. 13. 
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 MARCUSSI, Alexandre Almeida. Cativeiro e cura: experiências da escravidão atlântica nos calundus de Luzia 
Pinta, séculos XVII-XVIII. São Paulo 2015. 510 f. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2015, p. 148. 
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sua atitude de “adotar” pessoas que estavam passando por necessidade, “tanto que esse 

daqui [aponta para Renato que está sentado ao seu lado] brigava que eu achava menino na 

rua e levava pra casa: ‘A mãe é engraçada. A gente não tem roupa... A única roupa que eu 

tenho, mãe deu pro menino vestir’.” 77 

 Sessy Luanvy comentou sobre essa dinâmica de ocupação do terreno impulsionada 

pela formação de novos núcleos familiares ligados aos filhos de sangue e adotivos de 

Muiandê: 

 
Os filhos foram crescendo, a família foi evoluindo, crescendo, e esses filhos dos 
moradores foram construindo [novas famílias] […]. Quem não tinha onde morar, 
minha mãe foi dando um pedacinho pra cada um. Constrói um cômodo aqui, 
constrói um cômodo ali e foram morando. […] E nisso eles foram crescendo e a 
população [do quilombo] foi crescendo também, os filhos, e foram se 
ambientando no espaço. 

78
  

 

  Ainda sobre a ocupação do território de Manzo, Makota Kidoiale afirma que, 

  
Éramos cinco filhos e a minha mãe tinha o costume de pegar os filhos dos outros 
para criar. E a família foi crescendo, foi multiplicando e começou a necessidade 
de construir várias outras casas em volta do terreiro mesmo, chegando até o 
ponto de o terreiro ficar no meio das casas dos moradores. A família cresceu e 
ninguém quis ir embora, até mesmo por causa do terreiro. Nós começamos a ter 
uma ligação muito direta com o terreiro. E aí ficou, começamos a dividir as casas 
para que coubessem todas as famílias dentro. São onze famílias, no total de mais 
ou menos 42 pessoas. 

79
  

 
 Outra característica que marca a comunidade são as alterações físicas estruturais 

feitas no local, como mudança de portas e paredes para a reorganização e reativação de 

cômodos. De acordo com Marques, Manzo é formado por várias construções, variando em 

mais ou menos elementos construtivos:   
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Num. 9543045186 - Pág. 43Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

O mais comum é que os elementos construtivos sejam subdivididos ou acrescidos 
de novos cômodos independentes. Os números são variáveis e depende de 
dinâmicas organizativas bastante fluidas. Por exemplo, a chegada de um novo 
parente, um casamento, um retorno, um filho querendo maior liberdade e ou 
maior intimidade em relação aos pais, podem dar origem a um novo elemento 
construtivo, ou mesmo erigir uma nova divisão a partir de um elemento 
construtivo anterior. 

80
  

 

Makota Kidoiale relata que Mametu Muiandê morou em cada um dos cômodos de 

moradia que compõem o quilombo: 

 
Na verdade, [minha mãe] mudava das casas quando constituíamos família. Ela 
saía da casa [que estivesse morando] e construía outra casa pra ela. […] Todas as 
casas aqui do quilombo foram dela. Todas as casas foi ela quem construiu do jeito 
dela mesmo e aí quando encontrávamos um parceiro ela pegava o nosso quarto e 
abria uma porta pro lado de fora. Quando a gente tinha filhos, ela dava a casa e 
construía outra [pra ela]. […] Todas as casas dela tinham esse mesmo jeito. 

81
   

 

Após o avanço da urbanização do bairro que invadiu parte do terreno comprado por 

Muiandê, o espaço da comunidade diminuiu drasticamente. Atualmente o território 

ocupado por Manzo se resume a uma área de aproximadamente 360 metros quadrados, 

concentrados na parcela mais alta do território original, cujo único acesso é feito pela Rua 

São Tiago. O território atual do quilombo é formado por um espaço comum, onde se 

concentram as principais atividades religiosas e culturais e além de seis residências.  

Não existe um padrão para as moradias. Algumas possuem até cinco cômodos (sala, 

cozinha, banheiro e quartos) e outras apenas um cômodo. O quilombo está disposto em 

declive, sendo três residências no nível da rua e o restante dos espaços em um nível 

abaixo, acessados por escadas e corredores. Em um nicho na parede à direita da escada 

principal, encontram-se os assentamentos dos Inquices Nkossi e Pambu Njila. Ao fim da 

escada, seguindo em frente, tem-se acesso a algumas das residências. Também ao fim da 

escada, à esquerda, há um corredor que leva ao espaço de uso comum do quilombo. 
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   Sobre o terreno do quilombo e seu entorno, Sessy Luanvy comenta que não havia 

muitas ruas. Existia um córrego onde lavavam roupas e uma mina onde pegavam água. 

Havia mata em todo lugar, sendo os caminhos trilhados pelos próprios moradores, sem 

auxílio de ferramentas. “Então essa região toda era mato, muito mato, e o córrego lá em 

baixo, com muita pedra”. 82 

  Quanto à área do entorno da comunidade de Manzo, Makota afirma que era a 

vegetação que demarcava o território,  

 
[...] o que dividia os terrenos nessa época era árvores ou cercas de bambu ou 
era a própria vegetação que demarcava o terreno, então, por exemplo, ate, 
tinha um mural de bambuzal, então até esse mural de bambuzal era o terreno 
do Pai Benedito, todo mundo pensava assim, aí é atrás do bambuzal era a 
referência que se dava pra chegar até aqui, porque o resto tudo da avenida era 
córrego, e também como era um área que era muito barranco, não tinha casas, 
era assim, me parece que nessa região quando a gente chegou, porque eu 
cheguei a nascer aqui, quando a gente chegou era poucas casas, tinha umas 
três, quatro casas e geralmente essas casas eram dos donos dessas fazendas 
que ainda estavam aqui tomando conta pra poder ser vendido o resto da 
fazenda. Aqui era uma área assim, considerada, a gente fala rural, porque não 
tinha rua nem nada, aqui era plantação de café, que dividia a plantação de café, 
com a chácara do, tinha a chácara do... Ai agora esqueci o nome do senhor que 
era daquela rua de lá. Então assim, a gente tinha uma casa lá que era a chácara 
do Sancré , mais pra cima, ali era a área da CEMIG, então ali era proibido ocupar 
e mais pra cima era a Fazenda do Cafezal. O que dividia aqui era a primeira 
água, segunda água e terceira água. Então quem morava, tinha uma família, 
uma comunidade da primeira água, uma outra comunidade da segunda água e 

uma outra comunidade da terceira água, era dividido assim. 
 83 

 
 

 Com relação às mudanças ocorridas no entorno de Manzo, as principais 

envolveram a transformação da paisagem e o uso do espaço, que hoje são tipicamente 

urbanos. No entanto, à época da formação do quilombo, essa paisagem era 

predominantemente rural, com córregos, matas, roças e árvores frutíferas. Elementos que 
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foram essenciais para a subsistência da comunidade de Manzo. Sessy Luanvy explica como 

o local foi mudando com o decorrer do tempo, 

 

Foram chegando pessoas, foram comprando as suas partes, a população 
evoluindo e foi matando o córrego aos poucos. E buscávamos lenha, 
apanhávamos lenha e às vezes a gente comia até as frutas […]. Chegava no meio 
do mato você apanhava murici, na beirada do córrego tinha plantação de 
morango, você apanhava os morangos vermelhos na beirada do córrego, era uma 
coisa muito natural, eu me lembro como se fosse hoje, de tudo que passamos 
aqui. […] E até hoje eu não entendo o porquê que mataram tantas árvores. […] 
Hoje eu queria que a gente tivesse um local pra chamar de quilombo, com hortas 
e ervas, eu sinto saudade do que eu tinha aqui, eu tinha hortas, pés de cana, 
mamão, eu tinha tudo isso, e hoje não tem, não tem espaço pra você plantar. 

84
 

 
 

 
Figura 3: Vista da parte do quilombo em direção à Avenida Mem de Sá. 

Fonte: Acervo IEPHA/MG. 
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 Desse modo, percebe-se que a mudança urbanística do bairro onde está localizado 

o território de Manzo influenciou diretamente nos rituais religiosos e na vivência dos 

membros da comunidade, uma vez que, por extensão, o Candomblé é uma religião que 

busca fortalecer a “harmonia entre homem e natureza, entre o homem e o semelhante e a 

harmonia do homem consigo mesmo. Por isso, qualquer planta, qualquer pedra tem um 

sentido e uma ligação entre si.” 85  

  Visando esta integração entre homem e semelhante buscada pelo Candomblé, há o 

Projeto Kizomba, que em Bantu significa “festa do povo que resistiu à escravidão”, ligado à 

Associação Comunitária do Quilombo de Manzo, foi criado em 2002, a pedido de Pai 

Benedito. Segundo os entrevistados, o Preto Velho se preocupava com as crianças que 

cresciam no local em situação de vulnerabilidade social, sobretudo no entorno do 

quilombo. A partir desse pedido, a matriarca mobilizou seus filhos de sangue Mauro 

Ferreira, conhecido pela díjina Mukumbi e Cássia Cristina, além de alguns filhos de santo 

para que dessem andamento ao projeto. 

Nas palavras de Makota Kidoiale, o Projeto Kizomba pode ser definido como uma 

forma de manutenção das tradições:  

 

Nós sabemos que o que a gente faz aqui é manter, e não resgatar. A gente 
mantém a nossa tradição, a nossa cultura e tentamos repassar isso para a 
população, para a comunidade do entorno, para todas as pessoas que visitam e 
frequentam o terreiro. Aqui no terreiro a gente trabalha com crianças da 
comunidade e do entorno. As atividades desenvolvidas são: capoeira, samba de 
roda, dança afro e percussão. A gente trabalha muito com os ritmos de tambor 
mesmo: maracatu, samba de crioula, maculelê. A ideia nossa é quebrar o tabu, o 
preconceito, conversando com as crianças e mostrando para elas que o espaço, 
além de religioso, é um espaço também social, que pode ser usado para atendê-
las, tirando elas das ruas, acolhendo-as, numa forma de abrigo para elas. (...) O 
projeto Kizomba não recebe nenhum recurso ou ajuda do governo. É através da 
cultura mesmo.

86 
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O projeto, voluntário e sem qualquer tipo de financiamento privado ou apoio do 

poder público, demonstra seu lugar de responsabilidade social. O projeto oferece 

regularmente aulas de capoeira e percussão para jovens e crianças da comunidade e do 

entorno. Além disso, se articula de forma autônoma e ativa participando da cena cultural e 

política da cidade, realizando diversas intervenções e movimentações dentro e fora do 

quilombo, propondo oficinas, encontros e apresentações. De acordo com Mametu 

Muiandê, o Kizomba é uma forma de enaltecer a identidade da juventude negra e o 

pertencimento às tradições afro-brasileiras como meio de combate à intolerância e ao 

racismo, uma forma autônoma de resistir à estatística de genocídio da população negra:  

 

É importante a gente ver que a população negra sofre muito preconceito. Então a 
nossa ideia com o Kizomba, é a cultura afro, é fazer com que as crianças sintam-
se importantes e faça com que elas resgatem de onde vieram, até como elas 
chegaram aqui. 

87
 

 
  Entretanto, é importante ressaltar que devido a todo contexto supracitado, 

algumas festas ligadas à religiosidade afro-brasileira que ocorriam na comunidade 

deixaram de acontecer, como é o caso da Festa para Exu Paredão e Esmola pra Kavungo, 

que foram suprimidas do calendário festivo de Manzo devido à mudança do terreiro para 

Santa Luzia e também por questões de intolerância religiosa.  

  Historicamente, a Festa de Exu Paredão tem o objetivo de saudar e agradecer a 

proteção dessa entidade e de outros Exus, que acompanham e guiam a comunidade. Sessy 

Luanvy, explica o porquê da celebração, explicitando a estreita relação que a família tem 

com essa entidade. Ela conta que sua mãe começou “muito nova” a incorporar essa 

entidade, quando ainda não compreendia bem sua condição mediúnica, sendo o Exu 

Paredão um dos primeiros guias a ter contato com Muiandê.  

  A festa acontecia, desde os anos 1980, no último sábado do período da quaresma, 

Makota Kidoiale fala um pouco acerca do envolvimento da comunidade do entorno com a 

festividade de Exu quando era realizada por Manzo:  
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Tinha a festa do Paredão quando o terreiro ainda estava aqui, e aí fazia a festa do 
Paredão e cada festa tem um público diferente, um perfil diferente. A do Paredão 
era um momento muito engraçado porque descia o morro e descia o tráfico, e 
assim, eles tinham o maior respeito com Paredão, muito muito respeito mesmo. 
Então assim ficava um patrão aqui dentro conversando com Paredão e outro lá 
fora com a turma dele esperando aquele ir embora pra poder chegar, poder 
conversar e eles que mantinham, era eles que mantinham essa festa com 
bebidas, porque essa festa do Paredão, a comunidade fazia ela de uma forma que 
era a farofa do Exu e a cachaça, então a gente servia cachaça e servia farofa. E aí, 
as pessoas que eram, o nome tráfico é muito estranho, sabe? Eu não gosto de 
falar porque parece uma coisa pesada, as essas pessoas que eles falam que são os 
traficantes, dentro do morro eles tinham um tratamento, eles tem um 
tratamento com a comunidade diferente, então assim, eles dão o que o estado 
nos negam o tempo todo, e aí eles mantinham essa festa pra gente e eles 
respeitavam muito, né? 

88
 

 
  Devido a questões que envolvem o tráfico de drogas e o boom das igrejas 

evangélicas, a festa para o Paredão, como é chamada em Manzo passou a sofrer ameaças 

da comunidade do entorno, mas, Makota afirma que os habitantes do quilombo optaram 

por continuar realizando a festa e não se submeteram às ameaças: 

 
[...] É, por exemplo, os meninos do terreiro eles não aceitavam o tráfico de jeito 
nenhum, de jeito nenhum mesmo, hoje não, a gente até percebe isso, depois que 
a minha mãe foi embora a gente perdeu menino pro tráfico, muito estranho, né? 
Não sei te explicar o porquê, mas hoje, e hoje o tráfico já não nos aceita, eu não 
sei se é porque também cresceu o número de igrejas, as festas hoje da igreja 
eram as nossas festas antes, porque a gente fazia as festas das crianças, a gente 
fazia, tinha esse apoio, proteção do tráfico, hoje a gente não tem, a gente é 
incomodo pra eles, eles não aceitam mais a gente subir de branco no morro, 
então a festa do Paredão ela acabou nesse sentido também, porque a gente já 
teve alguns, alguns anos atrás a gente teve ameaça de que se a gente fizesse a 
festa eles iam descer aqui, que eles não queriam festa de Exu aqui, mas aí a 
minha mãe fez, minha mãe fez a festa e eles não desceram, a gente continuou 
fazendo, nós falamos, nós não vamos entrar nessa chantagem, já num chega a 
sociedade nos impor, ainda vem agora tráfico querendo nos impor, nós não 
vamos permitir, aí minha mãe continuou mantendo [...]. 

89
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  No entanto, percebe-se que embora tenha havido um enfrentamento às 

intimidações sofridas, a festa não ocorre atualmente, pois a mudança do terreiro para 

Santa Luzia inviabilizou a continuidade da festa, “[...] a festa do Paredão só parou de 

acontecer porque nós tivemos que ir, porque o terreiro teve que ir pra Santa Luzia [...]”.90 

Outro fator determinante para a interrupção da festa, de acordo com Makota Kidoiale, foi 

a falta de diálogo com os traficantes da região, o que acabaria por coloca em risco os 

membros da comunidade, filhos de santo e participantes da festa: 

 
[...] e também o diálogo já com o morro já não era mais a nosso favor e passou a 
ser mais ameaçador mesmo. Igual, tem filhos de santo eu moram do outro lado 
da serra, então eles tinham que atravessar pra chegar aqui, pra não ter que pegar 
ônibus, eles tinham que atravessar o morro, eles podem até atravessar, mas eles 
não podem atravessar com a conta no pescoço nem branco, e a gente fazia festa 
lá em cima na Mata da Baleia, da Baleia não, do Mangabeiras, a gente ia por aqui 
na cachoeira do Mangabeiras, fazer, levar comida de santo tranquilo, ia 
caminhando assim com a roupa, com as comidas na cabeça e agora já não podem 
mais, não é permitido. 

91
    

 
 Já a Esmola para a divindade Kavungo era uma festividade que consistia em uma 

peregrinação realizada pelos quilombolas de Manzo e por filhos de santo de Mametu 

Muiandê. Essa prática começou nos anos 1970 e durou até o início dos anos 2010, 

ocorrendo sempre em agosto, mês dedicado aos ritos específicos dessa divindade, que 

representa a terra, a saúde e a cura das doenças. O grupo caminhava da comunidade 

quilombola Manzo, no bairro Santa Efigênia, passando por pontos importantes da cidade 

como o Mercado Central, Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena e a Rodoviária, 

percorrendo o centro da cidade de Belo Horizonte. Todos andavam descalços, vestidos de 

branco e portando apenas balaios com pipoca.  Durante o trajeto o grupo pedia, em nome 

do santo, esmola que podia ser em dinheiro ou não. Em troca, ofereciam um banho das 
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pipocas que carregavam consigo. A pipoca é a comida tradicionalmente oferecida a essa 

divindade, e é usada ritualmente em banhos para limpar o corpo de doenças espirituais e 

físicas, já que esse Inquice é ligado à cura e à saúde. 

  Ainda durante o mês de agosto, os filhos de santo do Candomblé de Muiandê 

passavam por um preceito para Kavungo que envolvia diversas restrições, alimentares, 

recolhimentos, entre outros. Uma das práticas desse preceito é só permitir a entrada no 

terreiro de pessoas descalças e vestidas com roupas brancas, motivo pelo qual a esmola 

era recolhida com essas vestimentas. 

  O fato impulsionador desta forma de expressar devoção ao Inquice foi a cura de 

uma doença de pele congênita que acometeu um dos filhos de Mametu, Renato da Silva, 

conhecido pela díjina Lembogi. Muiandê já havia tentado vários recursos como tratamento 

para a doença do filho, sem encontrar a solução. Ela explica que se encontrou com uma 

desconhecida na rua que a abordou dizendo que lhe daria cinco pipocas. Esse alimento 

serviria para, caso houvesse alguém doente na família, preparar uma mistura com água e 

banhar a pessoa necessitada. Na época, Muiandê ainda não havia se iniciado no 

Candomblé, portanto não conhecia seus ritos, não sabendo sobre a utilidade da pipoca 

antes de ser abordada por essa senhora. Mesmo assim, ela deu o banho em Lembogi, e no 

quarto dia ele já estava curado.  

  Após esse episódio, a promessa foi feita por Mãe Efigênia a São Lázaro, santo 

católico associado à cura de doenças de pele, e sincretizado com a divindade da Nação 

Ketu, Obaluaê, correspondente a Kavungo na Nação Angola. Muiandê ressalta que a 

prática de tirar esmola para Kavungo começou a ser realizada também por outros terreiros 

da cidade: 

 

E aí eu prometi a São Lázaro – não foi nem Obaluaê – que enquanto viva eu 
estivesse, até ele [Lembogi] fazer sete anos ele ia comigo, pedir a esmola. Depois 
de sete anos só Deus sabe, porque eles viram adolescente né. […] Mas mesmo 
depois dos sete anos ele ainda foi conosco. [...] E foi indo, as pessoas [de outros 
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Candomblés] vendo. E aí começaram todos terreiros [da cidade] a tirar esmola. 
Isso é muito bonito. Isso aí faz falta.

92
  

 
Sessy Luanvy se lembra de quando saíam às ruas de Belo Horizonte pedindo 

esmolas para Obaluaê: 

 
[…] saíamos para rua vestidos de branco, descalço, com balaio de pipoca. Se 
viessem dois ou três, íamos dois ou três, se tivessem trinta, íamos trinta. Mas se 
tivesse eu e meu irmão, íamos eu e meu irmão. Não podia deixar de ir. Meu 
irmão foi curado e [hoje] ele não tem nem ferida no rosto. [Antes] ele tinha ferida 
na cabeça, que saía aquele cascorão [sic], aquele mau cheiro. E minha mãe fez 
essa promessa, já que Obaluaê, Kavungo, São Lázaro, significam um Inquice só.

93
 

(Sessy Luanvy, jun. 2017) 
 

  Na volta da caminhada, o dinheiro recolhido era distribuído no Intoto, que é o 

assentamento central do terreiro, o elemento que concentra a energia da casa. A partir daí 

era contado, moeda por moeda, pelos filhos de santo. O dinheiro era então usado para a 

realização da festa para Kavungo, ainda no mês de agosto. Apesar de Mametu Muiandê ter 

prometido pedir a esmola e oferecer os banhos de cura até o fim de sua vida, ela precisou 

abandonar o ritual no início dos anos 2010 para proteger seus filhos de sangue, adotivos e 

de santo, de atos agressivos e da intolerância religiosa que ocorria ao longo do trajeto: 

“essa festa acabou pelo seguinte: os evangélicos hoje não nos deixam. Eu fico com medo 

de pôr meu povo na rua, […] [porque] eles jogam pedra, puxam o balaio, correm atrás dos 

meninos. […] [Era] um momento tradicional”.94  

 Percebe-se que mesmo com algumas modificações referentes à estruturação da 

comunidade e realização de rituais, Manzo conforma um ambiente com diversos usos 
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 Mametu Muiandê. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango 
como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no 
Acervo documental IEPHA-MG. 
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 Sessy Luanvy. [junho de 2017]. Belo Horizonte. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. Entrevista 
concedida à equipe que elaborou o Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo 
Kaiango como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte. Disponível no Acervo 
documental IEPHA-MG. 
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 Mametu Muiandê. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango 
como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no 
Acervo documental IEPHA-MG. 
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práticos e simbólicos, caracterizados pelo espaço sagrado destinado à Umbanda e ao 

Candomblé, além da realização de práticas configuradas como socioeducativas, como é o 

caso do Projeto Kizomba, desse modo, compreende-se que em Manzo existe uma forma de 

viver própria caracterizada pelas especificidades de saberes, fazeres e formas de 

celebrações.  

Dado a sua trajetória histórica, às suas relações territoriais específicas e à sua 

relação de ancestralidade negra vinculada à resistência à opressão histórica a comunidade 

de Manzo Ngunzo Kaiango passou pelo processo de autorreconhecimento como 

quilombola e foi certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP),95 em 2007, com a 

titulação de Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ). 

O processo de autorreconhecimento como comunidade quilombola teve início a 

partir do momento em que a PBH estava inviabilizando a concessão de um alvará para que 

a reforma no terreiro fosse realizada, desse modo, o CENARAB, por meio de um abaixo-

assinado entrou em contato com a Fundação Palmares afim de que esta obrigasse a 

Prefeitura a liberar o alvará. No entanto, até aquele momento os moradores de Manzo não 

sabiam o que constituía a identidade quilombola, como conta Makota Kidoiale: 

 

Antes não sabíamos. Quilombo era apenas aquele quilombo de Zumbi dos 
Palmares, para nós não existia outro quilombo. Nós sabíamos que éramos 
descendentes de escravos, isto sabíamos, pois somos negros, mas sobre terra, 
direito, ninguém aqui sabia. Foi o CENARAB

96
 que teve a ideia do abaixo-assinado, 

porque a prefeitura não estava autorizando o alvará para a reforma, então a 
gente achou que este documento para a Fundação Palmares iria ajudar. Para que 
a Fundação Palmares obrigasse a prefeitura liberar o alvará para a reforma. Nós 
achamos também que era o reconhecimento da história da Mãe. Mas de fato 
naquele momento não sabíamos muito sobre quilombo. [...] Um dia, fui à página 
da Palmares, para olhar outro assunto, no que abro por muita coincidência, acho 
que foi dia 26 de março, na primeira página estava escrito governo Lula certifica 
não sei quantas comunidades quilombolas, e tinha assim: clique aqui e veja as 
comunidades, eu fiquei curiosa e cliquei. Estava algumas comunidades, minto 
estava assim, uma não sei onde, tantas no Rio de Janeiro, nem sei quantas ali e 

                                                      
95

 É uma fundação do governo federal, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 7.668/88 e materializada pelo 
Decreto nº 148/ 92, com a finalidade de promover a cultura negra e suas várias expressões no seio da 
sociedade brasileira. 
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 Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. 



Num. 9543045186 - Pág. 53Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

tinha lá, duas em Minas Gerais, Belo Horizonte ai eu cliquei e estava o nosso, ai 
eu dei um berro e falei mãe, mãe corre aqui!!! O governo Lula esta reconhecendo 
nossa casa como quilombo. Imediatamente peguei o telefone e liguei para o 
CENARAB, pois foi ele que entregou nossa carta com o histórico da casa e foram 
eles que nos orientaram. O reconhecimento foi senão me engano em 2006 ou 
começo de 2007. 

97
 

 
  Makota Kidoiale recorda que uma liderança do CENARAB em Minas Gerais sugeriu 

a realização de uma festa para comemorar a titulação, já que Manzo foi o um dos primeiros 

terreiros a receber a titulação de quilombola. De acordo com Marques, esse período inicial 

do autorreconhecimento se somou a um processo de politização da comunidade,98 fato 

este que fez com que Makota Kidoiale procurasse maiores informações junto à FCP acerca 

da titulação, já que foram questionados quanto à sua legitimidade enquanto quilombo: 

  
Então eu mandei um e-mail a Fundação Palmares. Ai o Maurício da Fundação me 
respondeu. Mandei um e-mail a eles questionando sobre a veracidade da 
certidão, pois estávamos sofrendo preconceito por não termos histórias direto 
com a escravidão. Ele então respondeu dizendo algo tipo: só o fato de vocês 
serem uma família, e preservarem uma cultura isto já quer dizer que podem ser 
quilombolas. E que nós é que havíamos nos autorreconhecido e que o governo 
estava de acordo. Ele explicou também que tínhamos o certificado, mas para a 
regularização e titulação, precisávamos fazer um levantamento histórico da nossa 
trajetória para poder vir uma titulação. Mas que éramos comunidade quilombola, 
pois tínhamos nos autorreconhecidos como quilombolas. [...]. Pouco depois o 
INCRA nos procurou, acho que a pedido do CENARAB, aquele homem, que estava 
na coordenação... [Carlos: o Antônio Carlos] Cássia: é o Antônio Carlos, o INCRA 
veio até nós, este senhor conversou com a Mãe e com alguns dos moradores e 
explicou que para o INCRA não tinha nenhuma dúvida que aqui era quilombola. 
Foi onde acalmou um pouco a mãe. [...] Depois me apresentaram o Pablo, 
naquela época o CEDEFES era aqui mesmo no Santa Efigênia, ali na Padre 
Marinho, ai o Pablo veio aqui. Me lembro que era para eu ir lá, mas fiquei com 
vergonha estava ainda insegura, tanto que eu falava para a Mãe “não fica falando 
que somos quilombolas não”. Eu tinha medo de as pessoas ficarem zombando da 
Mãe, falando que não era verdade. Até porque não tínhamos muito relação com 
os quilombolas, até o dia que os Mangueiras procurou a gente. Era o Seu Válter, 
isto ajudou muito, depois vocês, os meninos do NUQ: Pedro, a Ju, Amanda. [...] O 
Pedro era muito tranquilo, o Pedro conversava com a gente então era mais fácil, 
pois ele é mais tranquilo e sempre falava com calma, explicando para a gente, nos 
tranquilizando. 

99
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 Makota Kidoiale apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 176. 
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  A comunidade também passou por um processo conscientização interna, já que de 

acordo com Kidoiale, “não sabíamos que a nossa história, essa cultura, essa nossa forma de 

viver era definida como de um povo quilombola”. 100  

 Atualmente, a Comunidade se organiza civilmente através da Associação de 

Resistência Religiosa e Cultural da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango e foi 

declarada como de utilidade Pública Municipal, em 24 de fevereiro de 2011, pela Lei 

Municipal nº 10.112/2011, e de utilidade Pública Estadual através da Lei Estadual nº 20343, 

de 03 de agosto de 2012, proveniente do Projeto de Lei n° 2.527/2011.  

 Entretanto, mesmo com esse reconhecimento formal nas esferas municipal, estadual 

e pala FCP, a Comunidade de Manzo foi alvo de uma intervenção estrutural realizada pela 

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Defesa Civil de Belo Horizonte e pela Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), o que fez com que as atividades 

religiosas fossem transferidas para a cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH) e o Projeto Kizomba também sofresse com a interferência do órgão 

municipal.   

 

 

2.2.2 Desocupação e Violação de Direitos em Manzo 
 

No ano de 2012 um evento marcou a ruptura e suspenção da comunidade de 

Manzo de forma abrupta em uma operação que pode ser compreendida como uma grave 

violação dos Direitos Humanos perpetrada pelo próprio Estado. O decurso disso se iniciou a 

partir da ação da Defesa Civil de Belo Horizonte, que levou à desapropriação dos 

quilombolas de Manzo da sua terra, compondo um processo longo e que envolveu uma 

série intervenções por parte desse órgão junto à comunidade. Dentre elas destacam-se: a) 

em 2006, o embargo da verba proveniente de uma emenda parlamentar estadual, que 

propiciaria a reforma de Manzo; b) comunicados da Defesa Civil, por meio de visitas e 

notificações, em 2011; c) desocupação de Manzo para realização de reforma de forma 
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compulsória e sem participação dos membros da comunidade; d) entrega do terreno pela 

Urbel aos quilombolas sem as reformas estruturais que, segundo as notificações da Defesa 

Civil, estavam em risco. Desse modo, a ação da Urbel descaracterizou o terreno destruindo 

essencialmente os elementos sagrados para o Candomblé. 

 Em 2006, por meio de uma emenda parlamentar foi autorizada a liberação de 

recursos para o projeto de Reforma e Recuperação de Terreiros de Matriz Afro, de nação 

Angola, entre eles o terreiro Manzo. Em função dos trâmites burocráticos para viabilização 

do projeto, os quilombolas descobriram que suas terras estão registradas em nome da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo de Minas Gerais (Seplag), e 

não em nome de Mãe Efigênia, que comprou o terreno nos anos 1970. Assim, apesar de 

constatado pelo poder público, de que o local precisava de uma reforma estrutural, o 

quilombo foi excluído do rol dos beneficiários do projeto que proporcionaria a reforma e a 

recuperação do Terreiro, uma vez que a área ocupada não estava registrada como 

propriedade particular. No ano de 2007 a comunidade entrou com processo de 

regularização fundiária junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA).101 Assim, diante desse fato, o Instituto acompanhou o caso de Manzo sem, 

entretanto, ter tomado às providências cabíveis para a implementação do Decreto Federal 

nº4887/2003, que versa sobre a regulamentação do procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.102  

  Após esse acontecimento, a comunidade continuou a se movimentar para viabilizar 

a reforma, procurando, entre 2006 e 2011, órgãos públicos, inclusive a Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH), mas durante muito tempo não recebeu retorno.  

                                                      
101

 Processo INCRA/MG 54170.006166/2007-91, aberto em 01/11/2007. Disponível no Laudo Antropológico-
Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango, 2016. 
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 Sobre o Decreto ver: DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm>. Acesso em 21 set. 2018. 
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 A primeira visita efetuada pela Defesa Civil Municipal em Manzo aconteceu no dia 

23 de março de 2011 com o objetivo de vistoriar o local e avaliar as possibilidades de 

resolução das demandas da comunidade. Esta visita gerou uma notificação que alegava 

“problemas de infiltrações e umidade causando danos nas ferragens das lajes e vigas” e 

concluía a necessidade de uma reforma que eliminasse essas infiltrações e recompusesse a 

proteção das casas.103 A notificação confirmava, portanto, a demanda por reformas já 

solicitadas pelos moradores. Apesar de constatar esses problemas, a notificação afirmava 

que os imóveis vizinhos não estavam em risco, além das edificações não apresentarem 

risco de desabamento, deslizamento, tombamento de muro, inundação, alagamento, 

incêndio ou queda de árvore, ou seja, não apresentavam riscos letais para ocupantes dos 

imóveis do quilombo e do entorno. 

Em 18 de outubro de 2011, uma nova visita foi feita ao quilombo pela Defesa Civil, 

resultando, dessa vez, em uma notificação que alegava: “o local das sete residências abaixo 

do nível da rua, apresenta trincas, infiltrações em todas as moradias, alguns fios expostos e 

pilar base sustentação com ferragens expostas e com queda de material”.104 Na notificação 

ainda constava a necessidade da contratação de um profissional habilitado para intervir 

nas edificações e solicitava a desocupação das quatro residências dos fundos, além do 

monitoramento das outras residências, em especial aquelas ao nível da rua.  

Esta segunda notificação trazia informações conflitantes. Por um lado, o documento 

apontava a possibilidade de perda de vida dos ocupantes dos imóveis, risco a vida de 

terceiros e danos aos bens públicos e de terceiros, mas por outro, assim como a primeira 

notificação, não indicou risco de deslizamento, inundação, alagamento ou queda de árvore. 

Além disso, em um trecho a notificação registrava que os moradores “não deveriam ocupar 

residências até a avaliação pormenorizada” e em sua terceira e última folha, no relatório 
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 Laudo Antropológico Arquitetônico, 2016, p. 20. 
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final, afirmava que “os moradores podem permanecer no local, mantidas as condições 

atuais”, evidenciando as condições arbitrárias do andamento do processo.105 

 Essas movimentações levaram os moradores de Manzo a registrarem um ofício, no 

dia 24 de outubro do mesmo ano, encaminhado à presidência da Fundação Cultural 

Palmares que à época já havia emitido o certificado de autorreconhecimento para a 

comunidade. O documento alertava a instituição sobre a situação de Manzo, solicitando 

orientação, acompanhamento e pedindo alguma intervenção da FCP no processo:  

 
Esta comunidade encontra-se sob a intervenção da Defesa Civil do Município de 
Belo Horizonte, que exige dos seus moradores a retirada do local por ser área de 
risco eminente, o que já era de conhecimento das autoridades locais, há pelo 
menos quatro anos atrás, sem que tenha havido alguma providência da 

Prefeitura de Belo Horizonte. 
106 

 
Como os quilombolas resistiram em seu território, em 06 de janeiro de 2012, outra 

notificação foi emitida pelo mesmo órgão, desta vez culminando no embargo do quilombo 

e expulsão dos moradores de suas casas, com a alegação de que o espaço oferecia risco 

iminente aos moradores e precisaria passar por reformas estruturais urgentes. A Defesa 

Civil determinou a retirada compulsória dos moradores desocupando forçosamente o 

imóvel, sem oferecer qualquer alternativa de abrigo às dez famílias habitantes de Manzo 

na época O fato de não ter sido oferecido aos moradores uma opção de abrigo foi 

justificado pela prefeitura em função da localização da comunidade, que não se encontra 

em uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), pois apenas moradores residentes em 

ZEIS, como os que vivem em vilas e favelas, poderiam ser encaminhados para abrigos.  

Sem lugar para morar, as lideranças de Manzo se mobilizaram em defesa dos direitos 

do grupo como comunidade de santo e quilombola. Com o apoio do Conselho Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte (COMPIR) e de uma 

assistente social da prefeitura, conseguiram acessar o direito às vagas no Abrigo Municipal 

                                                      
105

 Laudo Antropológico Arquitetônico, 2016, p. 21. 
106

 Laudo Antropológico Arquitetônico, 2016, p. 16. 



Num. 9543045186 - Pág. 58Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

58 

 

localizado no bairro Granja de Freitas, para onde se mudaram temporariamente trinta e 

duas pessoas entre adultos e crianças:  

 
A princípio não tinha lugar para ir, depois sugeriram nos dividir, indo alguns para 
o abrigo São Paulo. Aí eu disse: nós somos comunidade, nascemos juntos e só 
vamos sair daqui se for juntos, vamos permanecer juntos. Foi aí que mandaram a 
assistência social, comuniquei a eles que só sairíamos juntos, e se pudéssemos 
levar nossa cultura, tradição e sagrado. E também com a promessa de respeito ao 
sagrado, pois sem ele não somos nada. A prefeitura então nos garantiu que 

teríamos espaço para a cultura e projetos no abrigo. 
107

 

 
De todo modo, em função da distância entre o Abrigo Municipal Granja de Freitas 

em relação ao local de trabalho e de estudo de parte dos quilombolas, alguns residentes de 

Manzo precisaram contar com a solidariedade de parentes ou despender gastos com 

aluguel. No período em que viveu no abrigo, Makota Kidoiale falou ao pesquisador Carlos 

Marques acerca das dificuldades de viver em um local como este: 

 
Morar aqui tem sido difícil. No primeiro mês é igual visita, tudo é novidade. Mas 
no segundo mês a história de cada um começa a incomodar. [...] Isto aqui é um 
presídio de portas abertas. Isto aqui é um verdadeiro presídio, pois você fica 
limitado dentro deste espaço, você não tem liberdade. Você não pode pensar que 
isto aqui é sua casa, pois não é; não é! Você, por exemplo, não pode pregar um 
armário, pendurar um quadro. Expor sua crença. Não pode de forma alguma, 
expor a crença; pois o abrigo não cuida da segurança da gente. Cuida da 
segurança do patrimônio público da prefeitura que é o abrigo. Briga aqui é de 05 
em 05 minutos. As brigas aqui são dentro das famílias. Acho que ficam todos em 
um ambiente muito fechado, e aí não consegue limitar o respeito dentro do 
cômodo. Não tem horário, música cada um quer competir em altura [...] Um 
cômodo para cinco pessoas. [...] As pessoas aqui dentro são tratadas como nada. 
Quem trabalha no abrigo morre de medo dos abrigados. Falam que as pessoas 
chegam revoltadas. Mas é claro as pessoas chegam aqui por causa da perda do 
imóvel. A Prefeitura devia oferecer um pouco mais. [...] Ficamos inseguros, pois 
dependemos da nossa fé para viver, precisamos alimentar a fé e alimentamos a 
fé com as atividades religiosas. E aqui não podemos fazer e aí começa a 
complicar, pois começamos a jogar qualquer problema para o fato de não 
estarmos tendo nossa vida religiosa, não estarmos podendo, por exemplo, dar 
comida ao santo para abrir o caminho. E durante este período que estamos no 
abrigo nós nunca sentimos tanta falta de uma sessão e de um atabaque, de um 

defumador então. Eu tô aguada com cheiro de defumador. 
108 
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A princípio, os moradores de Manzo ficariam afastados de suas casas por no máximo 

três meses, tempo necessário para finalizar as reformas apontadas pela Defesa Civil. 

Todavia, este prazo se estendeu por mais oito meses.  

 Os quilombolas iniciaram o ano de 2012 fora do seu território, entretanto, com a 

consciência de que o afastamento da comunidade era necessário para a manutenção da 

segurança de todos os envolvidos com Manzo. Contudo, dois problemas se apresentaram 

como cruciais nesse momento: a falta de posicionamento dos órgãos públicos para com as 

demandas da comunidade e a falta de recursos finaceiros dos moradores da comunidade 

para sanar os problemas enfrentados. A comunidade não possuía os recursos necessários 

para arcar com as despesas da reforma, bem como não tinha posse dos documentos 

necessários para ter acesso às políticas públicas voltadas para a área da habitação, tais 

como Minha Casa, Minha Vida e Vila Viva. De acordo com Marques, as proposições 

supracitadas eram permeadas por dois obstáculos: um referente aos trâmites burocráticos 

para que a comunidade pudesse ter acesso aos benefícios e outro de ordem 

sociocosmológica, visto que os projetos propostos não respeitariam as peculiaridades 

culturais do grupo em questão.  109 

  Os poderes públicos não sabiam como lidar com as especificidades de uma 

comunidade quilombola e de terreiro. Alguns funcionários públicos e órgãos ligados a esta 

questão, se voluntariaram para pensar na demanda da comunidade, contudo, as ações 

acabavam por esbarrar em questões de "competência, tecnicidade e vontade política das 

estruturas de mando a que pertenciam." 110 

  Durante o verão de 2012 foram realizadas diversas reuniões com o intuito de 

pensar os procedimentos a serem tomados referentes à desinterdição do quilombo. 

Marques afirma que as reuniões foram pouco proveitosas e com discussões muito 

fragmentadas. A primeira reunião centrou no reposicionamento da comunidade. A 

segunda reunião, de caráter pouco mais propositivo, foram apresentadas algumas 
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sugestões como: recuperação, reforma e reestruturação das estruturas construtivas. Em 

fevereiro uma nova reunião foi realizada, mas poucas foram as sugestões acrescidas. De 

novidade ficou a participação de uma antropóloga do INCRA-MG, que constatou que a 

proposta de doação do terreno ocupado pela comunidade estava efetivamente em debate, 

mas que deveria ser precedida de consulta mais aprofundada com a comunidade, já que o 

conceito território quilombola poderia abranger áreas ocupadas ou de pretensa 

propriedade de não quilombolas. 111 

  Em 06 de fevereiro, o Ministério Público (MP) enviou a Manzo um engenheiro-

perito que elaborou um laudo sobre a situação da comunidade. O laudo sugeria que seria 

mais viável a demolição das estruturas construídas e substituição por construções mais 

adequadas a topografia do local e em consonância com as normas construtivas. 

Recomendava-se ainda que a prefeitura eliminasse todas as possibilidades de risco antes 

de permitir o retorno da comunidade para o espaço. 

  Em março foi realizada uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para debater “a possível violação de direitos 

humanos da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango”. A mesa foi composta por 

funcionários de diversos órgãos públicos, por lideranças da comunidade, pelo pesquisador 

Carlos Eduardo Marques e por deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa.  

  As dificuldades enfrentadas pela comunidade foram endossadas pela então 

coordenadora da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial (CPIR) que apresentou 

medidas tomadas pela Coordenadoria para minimizar os danos da comunidade. Célia 

Gonçalves Souza, Coordenadora-Geral do CENARAB fez uma explanação na qual apontava 

que os problemas enfrentados por Manzo vinham na mesma esteira da situação do negro e 

do racismo no país. “Em sua fala, ressaltou que as mazelas que acompanhavam Manzo era 

fruto de um longo período de mentalidade escravocrata que não fora de toda rompida, 

como comprovariam as iniquidades vividas nos dias atuais por Manzo e pela população 
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negra.” 112 Helena Dolabela, representando o Ministério Público Federal (MPF) reforçou a 

necessidade de garantias dos direitos das comunidades, que em casos como o que estava 

em debate são piorados pela lentidão das ações do poder público, pela ausência de 

políticas específicas e pela omissão destes mesmos poderes públicos em relação a direitos 

existentes.113 

Somente em novembro de 2012, aproximadamente onze meses após a 

desapropriação, o território de Manzo foi liberado para o retorno dos moradores. Contudo, 

além de não solucionar os problemas apontados pela Defesa Civil, como as infiltrações, as 

rachaduras e os problemas nas vigas, o processo de desapropriação e reforma produziu 

graves danos para a comunidade. As obras, executadas pela Urbel, criaram problemas de 

infraestrutura, como danos às redes elétrica, hidráulica e sanitária nas áreas coletivas e 

privadas, e que tiveram que ser solucionados pelos próprios moradores. Além disso, a ação 

de desapropriação desestabilizou a organização da comunidade e destruiu diversos 

elementos relacionados ao sagrado do terreiro de Mametu Muiandê.  

 O Candomblé conta com diversos elementos rituais e sagrados sem os quais é 

impossível seguir as tradições da religião, como as oferendas para os santos, as 

festividades, a iniciação de novos adeptos à religião. Todas essas práticas contam com uma 

base material indispensável. A ação da Urbel na comunidade destruiu diversos desses 

elementos, causando um grande impacto na dinâmica de Manzo, que tem seu ngunzo 

diretamente ligado à religião ancestral. Os elementos destruídos pela intervenção foram: a 

cozinha, a camarinha, os quartos e assentamentos de santo e de Preto Velho, os banheiros 

do espaço comum, usados nas atividades religiosas e projeto social, a comunheira e a 

bandeira de Tempo. Alguns desses elementos foram reconstruídos pela comunidade 

(banheiros, bandeira de tempo), ou são improvisados em momentos de atividades 

religiosas. 
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 Ainda como resultado da ação da Urbel, Mametu Muiandê e Makota Kidoiale 

destacam a derrubada de um pé de jatobá, planta que é usada como remédio empregado 

aos filhos recolhidos para obrigações de longo prazo, e que também está relacionada com 

o Inquice Nzazi-Loango, referente a Xangô no Candomblé Ketu.114 E de um bambuzal que 

ficava em um lote vizinho ao terreno de Manzo, atualmente, murado pela Urbel.  É 

importante destacar que o bambuzal é tido pelo Candomblé Angola como um dos 

assentamentos da Inquice Matamba, sendo, portanto, uma planta sagrada para o 

Candomblé dessa nação. 

As mudanças estruturais e simbólicas causadas pela ação da Defesa Civil, e 

executada pela Urbel, destruíram elementos sagrados essenciais para as atividades 

religiosas do local, tendo como principal consequência a mudança do Candomblé para um 

terreno localizado no município de Santa Luzia. Este terreno havia sido comprado no ano 

de 2007 por Muiandê, por providência e a pedido de seu Caboclo Ubirajara, 

primeiramente, sem intenção de levar as atividades do Candomblé e da Umbanda para 

esse lugar. A compra do espaço em Santa Luzia foi realizada para viabilizar a realização das 

festas do Caboclo que já não podiam acontecer no terreno do quilombo em Santa Efigênia, 

em função do intenso processo de urbanização da região, uma vez que estas festas para 

Caboclo, além de outras atividades da Umbanda e do Candomblé, precisam ser realizadas 

onde há mata e terra. Para elucidar essa questão, vale a longa citação: 

 
Ele... Meu caboclo queria um lugar pra tocar. Meu caboclo, porque lá em Santa 
Efigênia... Ele queria um lugar de mato e terra pra ele pisar, fazer o batuque dele. 
Aí eu falei: “Ah, não tem... aqui não tem como não!”. Não tinha... Ali não tem 
lugar de você plantar um pé de cebolinha. [...] Aí esse filho [de santo] meu virou 
pra mim e falou assim: “Oh, Mãe! Acha um lugar que eu vou ajudar a senhora a 
comprar pro Caboclo, mas que não seja caro.” Eita, que eu rodei Belo Horizonte 
[inaudível], aqui não, lá não, eu já cansei, o Caboclo vai mostrar onde ele quer. 
Mãe a senhora já foi em Santa Luzia, não, não gosto não, que eu achava que 
Santa Luzia era só São Benedito, Palmital, Morro Alto, não achava que Santa Luzia 
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não tinha isso aqui, essa benção aqui, não tô falando mal de lá não, até porque 
pra mim chegar num legar desse, começando a minha vida dentro do Santo, é 
muito difícil, que os evangélicos tão engolindo a gente, tomando nossos espaços, 
num é qualquer lugar que eles iam me aceitar. Ai eu falei assim: “Ah, Ubirajara, se 
você quiser você vai me mostrar onde que o Senhor quer mostrar onde é que o 
Senhor quer o seu batuque.” Ai ele, Mãe, vamos em Santa Luzia, eu não gosto 
dali não, aí um dia de manhã eu cismei de vir pra cá, aí eu vim andando, andando, 
ah, vou voltar, ai eu vi uma placa na frente, na rua, é corretor de imóveis, ai eu 
passei na porta domingo de manhã, ai ele falou: ah! Eu tenho vários espaços, mas 
que é chácara, “ah! Então num vou querer não”, porque eu tinha 1.300 reais só, 
que eu tinha guardado pra comprar uma linha de telefone, porque linha de 
telefone naquela época era muito cara, e eu juntava e gastava, juntava e gastava 
[inaudível], ai quando eu vim, ele falou vou mostrar a senhora um, ai a senhora 
falou assim, vai mostrar a dona esse terreno? Terreno todo acidentado, tão ruim 
pra ela coitada, mas deixa eu ver, ele falou quando chegou aqui, eu vendo esse 
terreno por 12 mil reais, oh, moço, eu não tenho em dois pra te dar ainda mais 
doze. Aí ele falou comigo assim, e se eu fizer por seis mil? Falei não, não tenho 
condições. De doze pra seis eu assustei, se eu tivesse, eu fazia o negócio na hora, 
ai ele falou comigo assim, não, a senhora dá uma entrada, quanto a senhora tem? 
Eu tenho mil reais, num falei dos duzentos não. Então vamos fazer assim, a 
senhora dá os mil reais [inaudível] e eu fico sem a minha comissão e a senhora 
paga 250 reais por mês, ah! Então ai eu vou conversar com meu filho, vou falar 
com ele. Ai pegou e eu dei a entrada e meu filho foi pagando as prestações pra 
mim. Ai eu comecei... comprei... tem doze anos. 

115
 

 
 
   A mudança do Candomblé para Santa Luzia alterou a dinâmica dos moradores, dos 

vínculos entre a Mametu e seus filhos de santo e o fluxo de pessoas que frequentavam o 

local, como frisa Makota Kidoiale. Ela disse que o terreiro em Santa Efigênia era muito mais 

frequentado, contribuindo assim com a criação de vínculos da comunidade com o entorno. 

Outro ponto levantado foi a mudança na dinâmica da convivência da comunidade com 

Mametu Muiandê, que para cuidar do Candomblé teve que se mudar definitivamente para 

Santa Luzia. Tradições familiares foram quebradas – como contam Kidoiale e Mauro Enio 

Ferreira, também filho biológico de Muiandê – todos os dias toda a comunidade ia tomar 

café da manhã na casa da matriarca, o que não acontece mais.  
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 Mametu Muiandê. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
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Figura 4: Mametu Muiandê na entrada do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango em Santa Luzia. 

Fonte: Acervo IEPHA-MG. 

 
Makota Kidoiale também ressalta que foi o aspecto religioso o mais afetado pela 

realização da reforma. Após a ida para o abrigo, alguns quilombolas que, mesmo não 

seguindo o Candomblé, mantinham estreita relação com suas atividades, se distanciaram e 

acabaram buscando refúgio na religião cristã protestante cuja relação com a religião de 

matriz africana é de grande hostilidade.  

 O distanciamento da religião de matriz africana vem contribuindo, segundo Kidoiale, 

para o enfraquecimento dos laços comunitários dentro de Manzo. Porém, mesmo após 

passar por todo esse processo, ela ainda aponta a existência de situações que aglutinam 

toda a comunidade, como a Festa de Pai Benedito e as atividades do Projeto Kizomba: 

 

[…] quando chegamos lá no abrigo, teve esse problema que lá nós não podíamos 
praticar nossa religião. Mas [no abrigo] tinham [pessoas da] religião protestante e 
eles pregavam muito lá. Então acreditamos que até mesmo como um refúgio pra 
conseguir suportar o que eles estavam suportando, por eles não fazerem parte 
tão direto do terreiro, eles migraram para outra religião, mas assim, eles 
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frequentam as atividades culturais que têm aqui no terreiro, só não frequentam 
mais as festas [...].

116
 

 

 Mãe Efigênia reforça o que foi dito a respeito do projeto social desenvolvido pelos 

moradores de Manzo: 

 
O projeto social do quilombo, o Kizomba, também foi afetado por essa 
intervenção. À época, a iniciativa atendia cerca de setenta jovens e crianças, 
tanto do quilombo quanto do entorno. O projeto, que foi construído visando a 
levar alternativas para os jovens que vinham crescendo em um contexto violento, 
contava com oficinas de capoeira, artes, dança, percussão. Por conta da 
intervenção, teve de ser paralisado e, somente em 2016, pôde ser retomado. 
Acabou com o projeto [Kizomba], por quê? Hoje a maioria dos meninos do 
projeto estão no crime, está tirando foto mostrando metralhadora, cigarro de 
maconha na mão, o que que é isso? É isso que eles queriam? A gente ainda 
conseguiu salvar o sangue, a família, o pouco de vocês que é da família, que é de 
sangue. Mas e o projeto com 72 crianças, o que que aconteceu com esses 
meninos? Veja aí, os meninos estão postando foto com maconha, metralhadora, 
é isso que está acontecendo. É isso que o governo tem que olhar, é isso que a 
humanidade tem que olhar, tirou por quê? [...] Os outros na droga lá na Serra, um 
preso, e aí? A capoeira, o samba de roda, a gente inventando trem pros menino 
aprender, pra ocupar a cabeça deles. 

117
 

 

 
  Devido aos problemas enfrentados por Manzo após a desocupação compulsória do 

quilombo, a relação da comunidade com o poder público se tornou bastante intensa a 

partir do final de 2011, dada a interdição do quilombo e transferência do grupo para um 

abrigo municipal. Neste contato mais estreito com o poder público se tornou mais 

frequente a participação das lideranças da comunidade em reuniões, debates, audiências 

com órgãos públicos como a Prefeitura, Urbel, Coordenadoria Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial, Ministério Público Federal, Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), Seplag, Defensoria Pública Estadual, dentre outros órgãos da esfera pública. Como 

afirma Marques, a relação com o poder público não surgiu por interesse destes, mas sim 
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por uma tomada da palavra política das lideranças de Manzo, “brigamos muito com o 

poder público, que dizia: não saber que ali tinha um Quilombo”. 118 

 Makota Kidoiale fala sobre o processo de aproximação com os órgãos públicos: 

 

Fomos até eles [Estado] em busca de apoio e acabamos tendo que sair da nossa 
comunidade, ficar um ano no abrigo, perder o nosso sagrado que é o nosso 
Terreiro. Nossa identidade e o motivo de estarmos reunidos. Hoje não temos 
mais o Terreiro e a prefeitura não nos dá nenhuma resposta sobre isto e nem 
mesmo uma justificativa ou explicação, de porque tivemos que ficar no abrigo. 
Antes tínhamos a Mãe aqui por causa do Terreiro, e hoje por causa [da falta] do 
Terreiro tivemos que abrir mão da Mãe, porque ela teve que ir para Santa Luzia, 
para não deixar o nosso sagrado abandonado, por causa disto ela teve que ir para 

lá, para cuidar do santo. 
119

  

 
 

  De acordo com Makota Kidoiale, a ação da Prefeitura, Defesa Civil e Urbel teve o 

intuito de extinguir o terreiro, uma vez que a destruição dos elementos sagrados que, por 

extensão, representam os elementos ligados à religiosidade do quilombo, impossibilitou a 

volta das atividades do terreiro para o local: 

 
O que penso, posso até ser ignorante, mas é o que penso: a prefeitura queria era 

eliminar o Terreiro. Acho assim: - Nos falamos que está caindo. Tiramos eles de 

lá. Desmancha o Terreiro, os deixa sem condição de continuar as atividades e 

depois os voltamos. E de certo modo, é isto. Por lei nós não podemos fazer nada 

porque estamos interditados, estamos sem alvará. [...]. Para mim foi uma forma 

de eliminar o Terreiro. Pois tudo acontecia em volta do Terreiro. Daqui a pouco 

eu não vou querer ficar aqui. Pois o que me segura aqui é o Terreiro, a 

Comunidade vivia em volta do Terreiro. Porque tinha o Terreiro, mas se agora 

que não tem o Terreiro, cada um vai querer viver sua vida em outros lugares. 
120

  

 
  Somam-se a todos estes problemas supracitados, os danos causados na rede 

elétrica, hidráulica e sanitária de áreas de uso coletivo e privado das construções, e que, no 

entanto tiveram que ser solucionados pelos próprios moradores, como ressalta Rosimeire: 

“[...] nos deixaram sem água, luz, banheiro. Na verdade eu que estou providenciando estas 
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melhorias pouco a pouco com meus ganhos. Não fui para o abrigo, pois meus patrões não 

aceitariam a distancia, então tive que morar de aluguel aqui perto.” 121  

  Entretanto, os diversos riscos apontados nos laudos e notificações emitidos pela 

Defesa Civil e pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, por 

exemplo, e que foi o que motivou o desalojamento da comunidade do seu território 

original não foram sanados pela reforma dos órgãos municipais. Makota Kidoiale fala sobre 

esse processo:  

A Defesa Civil foi clara que antes tinha riscos gravíssimos e mesmo agora que 
retornamos, a Defesa Civil nos disse que: a reforma foi totalmente insuficiente. 
Eu mesmo só aqui em casa já gastei mais de 06 mil reais, após voltarmos para 
arrumar encanação, fiação e outros reparos, além de aproveitarmos para 
trocarmos portas e janelas. O pessoal da Defesa Civil pelo que me avisaram não 
gostaram de nada. O meu irmão os ouviu comentando entre eles, que parecia 
não ter havido nenhuma reforma. Só sei que questionei isto com a Urbel, mas ela 
disse que teríamos que pedir um relatório para saber se continuava o risco ou 
não e, ela nem sabia se eles da Urbel faziam isto. 

122
 

 
  Mesmo tendo retornado para o quilombo em dezembro de 2012, Makota Kidoiale 

disse que os moradores da comunidade se encontravam em um estado de grande 

insegurança, pois não possuíam nenhuma documentação acerca da reforma e desse modo, 

não tinham como saber da real segurança dos imóveis, já que aparentemente todos os 

danos ocasionados pela reforma ainda estavam aparentes. Infiltrações, rachaduras, 

problemas nas vigas de sustentação e outros alertas presentes nas diversas notificações 

recebidas permaneciam nas estruturas do quilombo. "como corretamente afirmou Makota 

Cássia, os problemas construtivos continuavam: 'só que para piorar e como maior absurdo 

derrubou o sagrado do terreiro de Manzo, o que impede o retorno deste junto aos 

moradores'".123 

  Em 11 de dezembro de 2012, o pesquisador Carlos Marques, a pedido da Makota 

Kidoiale, encaminhou para o Ministério Público Federal uma carta expondo as questões 
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 ROSIMEIRE. In: Laudo Antropológico Arquitetônico, 2016, p.37. 
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 Makota Kidoiale. In: Laudo Antropológico Arquitetônico, 2016, p.39. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte: A Senzala de Pai Benedito e o Quilomblé 
Urbano de Manzo Ngunzo Kaiango... p. 285. 
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relatas pelos moradores do quilombo e as angústias enfrentadas por eles, recebendo do 

órgão a seguinte reposta:  

 

O MPF vai mandar hoje um Ofício (você verá que eu utilizei bastante o seu relato) 
para o Presidente da URBEL informando os fatos passados e a atual situação, 
exigindo a justificativa do retorno e a resposta quanto à permanência do risco ou 
não. Além disso, informações sobre o projeto da obra. Ao final, em letras 
garrafais, adverte-se que se alguma ocorrência vier a ameaçar ou retirar a vida de 
algum membro da comunidade no local a PBH e os seus funcionários serão 
responsabilizados civil e criminalmente.

124
 

 
  Ainda em dezembro, a comunidade recebeu visita de técnicos da Urbel e estes 

informaram à comunidade que as reformas realizadas pela Companhia eram suficientes e 

garantiriam a segurança do grupo. Descartou a hipótese de desabamento, entretanto a 

comunidade ainda deveria realizar as reformas necessárias nos espaços construtivos. Como 

afirma Marques, os técnicos da Urbel reconheceram como precipitada a retirada do grupo 

do local, uma vez que as construções da comunidade "jamais sofrera riscos de 

desabamento."125 O autor afirma que ao solicitar tais informações por escrito, uma vez que 

tais declarações poderiam impedir a interdição do imóvel, os técnicos não poderiam relatar 

o teor da conversa por escrito, pois esta configurou apenas uma conversa para tranquilizar 

o grupo.  

  Na reunião realizada em 14 de janeiro de 2013 a CPIR-PBH convidou o Conselho 

Estadual de Politicas da Igualdade Racial (CONEPIR) para a reunião realizada na sede do 

quilombo, com o intuito de “realizar uma conversa para se apurar o que se realizou aqui 

pela prefeitura, o que se falta, e o Estado dizer como anda o processo de desafetação”. 

Logo no começo da reunião Makota Cássia disse que a comunidade não poderia expor o 

que foi realizado pela Urbel, já que a reforma não era de conhecimento do grupo, “este é o 

ponto principal não foi apresentado a Comunidade o que a Urbel iria fazer.” 126 
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  Obras que deveriam ter sido realizadas como: reforma das escadas, reforço das 

vigas e dos pilares de sustentação, não foram realizadas. O que ao fim da reunião Makota 

informou:  

 
Nós voltamos, mas o Terreiro não pode voltar. O terreiro não pode voltar, pois 
foram desmanchados os quartos de santo, a cozinha, a camarinha. Então o que 
penso, posso até ser ignorante, mas é o que penso: a prefeitura queria era 
eliminar o Terreiro. Acho assim: - Nos falamos que está caindo. Tiramos eles de 
lá. Desmancha o Terreiro, os deixa sem condição de continuar as atividades e 
depois os voltamos. E de certo modo, é isto. Por lei nós não podemos fazer nada 
porque estamos interditados, estamos sem alvará. Que dizer tá interditado o 
Terreiro, mas as casas não, pois os moradores voltaram. Nos trouxeram de volta 
mas o Terreiro não pode voltar. Para mim foi uma forma de eliminar o Terreiro. 
Pois tudo acontecia em volta do Terreiro. Daqui a pouco eu não vou querer ficar 
aqui. Pois o que me segura aqui é o Terreiro, a Comunidade vivia em volta do 
Terreiro. Porque tinha o Terreiro, mas se agora que não tem o Terreiro, cada um 
vai querer viver sua vida em outros lugares. [...] Aqui tinha uma madeira que 
sustentava a Comunheira, que era madeira de lei, eles levaram. Hoje não temos 
condição de ter outra. Nós falamos para eles, que o Intoto esta aqui e a 
Comunheira tinha que ficar em cima na mesma direção [Cássia apontado o local, 
para os membros do CONEPIR e da CPIR relata que não foi respeitado o pedido 
para que uma das madeiras passasse exatamente em cima do Intoto, de modo a 
ser o suporte para a Comunheira], não tiveram cuidado nenhum, o tempo todo 
nos avisamos que algumas partes eram sagradas e eles fazendo massa em cima. 
Aí o meu irmão colocou uma grade encima do Intoto para mostrar que era um 
local sagrado. Mas nem podemos cobrar, pois eles são funcionários não sabiam 
que era um local sagrado. Eles não foram avisados. Um dia eles iriam usar os 
objetos da Comunheira no material. Aí meu irmão que disse não mexe nisto 
não!!! Ai o menino falou: “- ué né pedra não. Quase que as usamos no muro”. 
Mas como mudava os pedreiros, todo dia era a mesma coisa, explicar a eles, mas 
mudava todo dia. Como que se tem Terreiro sem cozinha? Não tem como [...] 

127
 

 
  Durante todo o ano de 2013 as consultas aos órgãos já mencionados foram 

repetidas, apresentando quase sempre resultados insatisfatórios. No final de maio, foi 

realizada mais uma reunião Secretária Adjunta da Regional Leste da PBH, responsável 

administrativo pela região onde se localiza a comunidade, nessa reunião foi prometido que 

a PBH providenciaria uma licença para o funcionamento do quilombo, além de cancelar 

uma nova notificação que afirmava que Manzo estaria invadido a via pública, conforme 

consta no termo abaixo: 
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Termo de Notificação: 122713  
Obrigado a Cumprir:  
Desocupar e demolir a construção que invade logradouro público (local R. São 
Tiago) de acordo com a lei 8616/03 art. 318, decreto 14060/10, art. 176 C/C a lei 
10406/02. O não atendimento no prazo de 30 dias acarretará a penalidade de 
uma multa de 3577,36 aplicada em dobro ou em triplo, em caso de reicidência a 
cada 30 dias. Demolição através de ação demolidora judicial proposta pelo poder 
executivo e apreensão cf. lei 8616/03.  
Prazo de recurso 15 dias 29/04/2013 

128
 

 

  A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio da Defensoria 

Especializada em Direitos Humanos coletivos e socioambientais/DPDH, através do ofício n° 

474/2013/DPDH, encaminhou para a Secretária da Regional Leste da PBH uma 

determinação obrigando o órgão efetuar:  

 
a) Cancelamento da notificação 1227113; 
b) Liberação do Alvará de funcionamento da Casa de práticas religiosas – O 
Candomblé da Comunidade Quilombola e a respectiva expedição de certidão 
negativa da Receita Municipal. 
c) Criação de um grupo de trabalho no âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte 
envolvendo seus diversos órgãos que tenham atribuições correlatas às demandas 
da comunidade, para elaboração e regularização do território Quilombola de 
forma adequada às legislações urbanísticas em vigor no Município.

129
 

 
 Contudo, as recomendações não foram acatadas. e sobre a invasão da via pública, 

em 2014, Makota Kidoiale afirmou se tratar de mais um caso de racismo, dado que, 

somente Manzo recebeu tal notificação. E como lembrou Mãe Efigênia ao pesquisador 

Carlos Marques, “caso tivesse havido alguma invasão fora por parte da Rua ao Quilombo e 

não seu oposto, lembrando que tanto o Quilombo como alguns vizinhos são anteriores ao 

arruamento, portanto, este na verdade foi definido a posteriori das ocupações.” 130 

  O ano de 2014 iniciou da mesma forma que foi encerrado 2013, com a comunidade 

lutando para ter acesso “aos processos que respondia, e menos ainda a respeito da 

obtenção de informações referentes ao processo de titularização territorial e de liberação 
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municipal de suas atividades.” 131 Diante da falta de resolução por parte dos órgãos 

públicos no final de 2014, após nova investida da comunidade, foi formada força tarefa 

entre Defensorias e Ministério Público para atuar de forma direta e urgente no caso, com o 

intuito de solucionar os riscos construtivos que a comunidade ainda enfrentava e, 

principalmente, a reconstrução do sagrado destruído pela intervenção da Urbel. 

No ano de 2016, um Laudo Antropológico Arquitetônico foi produzido por uma 

equipe de profissionais voluntários composta por: antropólogo, engenheiro civil e 

arquitetos,  que analisaram toda a situação ocorrida no quilombo. A fala de Makota 

Kidoiale que aparece no laudo aponta para a existência de um viés de cunho 

preconceituoso com as religiões de matriz afro-brasileiras nas ações da Defesa Civil: 

 
De tempos em tempos passamos a ser vistoriados pela Defesa Civil que sempre 
nos indicava os riscos: de desabamento, muro descer, incêndio. Mas somente nós 
recebíamos notificações e alertas, os vizinhos não. Comecei a achar que poderia 

ser perseguição religiosa e não preocupação com vidas. 
132

 

 

  Desse modo, o laudo arquitetônico concluiu que as reformas realizadas na 

Comunidade de Manzo ocasionaram muito mais danos do que reparações no que se 

referente aos riscos iminentes apontados nas notificações da Defesa Civil. Os impactos 

gerados além de atingem a materialidade do território, atingiram fortemente os aspectos 

sagrados e simbólicos que circundam a comunidade. A intervenção significou a destruição 

do espaço sagrado de uma religião historicamente oprimida, impossibilitando inclusive a 

volta das atividades religiosas para o local, além do enfraquecimento do Projeto Kizomba 

que é grande importância para o entorno carente. Entretanto, os aspectos concernentes à 

destruição dos espaços sagrados da comunidade serão aprofundados no próximo capítulo.   

  No ano de 2017, a partir de solicitações das comunidades, Manzo Ngunzo Kaiango, 

Luízes, situado no bairro Grajaú, região sudoeste da capital e Mangueiras, localizado na 

região nordeste da cidade, às margens da rodovia para Santa Luzia, foi aberto estudo para 
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reconhecimento dos Quilombos de Belo Horizonte como Patrimônio Cultural Imaterial do 

munícipio. Com o intuito de descrever suas singularidades e principais instituições 

socioculturais a fim de argumentar sobre a importância dos quilombos na cidade como 

Patrimônio Cultural de fato. Pois suas trajetórias, seus modos, saberes, viveres e fazeres, 

notadamente de matriz afro-brasileira, são, de fato, experiências e instituições marcantes 

na cidade de Belo Horizonte.  

A solicitação foi aprovada em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2017, na 

qual o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural (CDPCM-BH) decidiu, por 

unanimidade, o reconhecimento dos Quilombos como Patrimônio Cultural Imaterial de 

Belo Horizonte. O reconhecimento da Comunidade de Manzo pelo munícipio significou a 

valorização da importância desse coletivo para uma cidadania mais diversificada em Belo 

Horizonte e, principalmente, o reconhecimento da resistência histórica e extraordinária 

dessa comunidade contra processos de desterritorialização, de violência racial, étnica, 

religiosa e cultural. Por outro lado reconhece como significativas as suas práticas religiosas 

e culturais, constituidoras da diversidade do país.  

  A trajetória histórica acerca de Manzo Ngunzo Kaiango aponta que o Quilombo se 

constituiu ao longo dos anos como lugar de resistência às graves violações dos direitos 

humanos perpetradas pelo Estado, e como espaço de referência para a construção dos 

sentidos de pertencimento, memória e identidade de outros grupos sociais, posicionando-

o como referência para diversos outros agrupamentos de matriz africana. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DA COMUNIDADE E DOS SEUS LUGARES SAGRADOS 

3.1  Espacialização da Comunidade no território originário – Belo Horizonte 
 

Como visto anteriormente, a comunidade se estabeleceu no território localizado no 

bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, onde foi fundada a casa de Umbanda Senzala de 

Pai Benedito, e posteriormente, na década de 1980, o terreiro Manzo Ngunzo Kaiango, 

após a iniciação de Efigênia no Candomblé Angola e sua ascensão a Mametu. Diante disso, 

o território precisou ser reordenado a fim de abrigar as edificações e os elementos 

materiais dessa religião.  A partir de então, a comunidade passou a se organizar em torno 

do Candomblé, mantendo suas raízes umbandistas e as entidades do panteão dessa 

religião. Anos depois, no processo de autorreconhecimento como remanescente de 

quilombo, que contou com o apoio do Cenarab, a comunidade adotou o nome do terreiro 

de Candomblé, passando a se intitular como Manzo Ngunzo Kaiango. 

A Comunidade é composta pela família sanguínea da matriarca, Mãe Efigênia, e 

seus agregados133 e se assenta em um território que atualmente está estabelecido entre 

dois lugares – o território originário, no Santa Efigênia, e sua extensão, em Santa Luzia. 

Todo o território de Manzo é constituído social, cultural e religiosamente a partir da 

Umbanda e do Candomblé, o que faz com que o terreiro seja percebido e experienciado 

como o centro vital do grupo. 

O terreiro, por sua vez, é composto por um amplo e complexo aparato material que 

possibilita seu funcionamento sagrado. A esse aparato material, chamamos aqui de 

conjunto de edificações associadas – as estruturas edificadas necessárias às atividades 

rituais religiosas do terreiro (quartos de santo, cozinha, camarinha, salão de gira ou 

                                                      
133

 A comunidade também é entendida como a família de santo do terreiro de Manzo, mas como, em sua 
grande maioria eles não moram efetivamente no território, mesmo que alguns filhos de santo estejam ali 
quase que cotidianamente, estamos designando aqui a comunidade como a família de Mãe Efigênia e seus 
agregados. 
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Abassá) – e os elementos materiais sagrados, como os assentamentos, que podem ser 

constituídos por pedras, objetos, plantas, dentre outros.  

Em Santa Efigênia, o terreiro,  o conjunto de edificações associadas e as moradias 

compõem o território originário do Quilombo Manzo. Chega-se ao local, pela Rua São 

Tiago, onde estão posicionadas duas placas, colocadas acima do portão de entrada. Na 

mais alta, lê-se Manzo Ngunzo Kaiango e, na segunda está escrito “Projeto Cultural 

Kizomba”. Na mesma altura da placa mais baixa, na parede ao lado esquerdo do portão, 

está afixada a placa de fundação do Quilombo com os seguintes dizeres: Comunidade 

Remanescente de Quilombos Manzo Ngunzo Kaiango (Senzala de Pai Benedito) certificada 

pela Fundação Palmares, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do art. 2º e o parágrafo 4º 

do art. 3º do Decreto 4.887 de 20/11/2003. 
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Figura 5: Placas na entrada do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango 
Fonte: Acervo PBH 

Passando pelo portão e descendo uma íngreme escada, avista-se um aglomerado 

de construções, dispostas em níveis distintos, posto que o terreno está em acentuado 

declive. Atualmente o território de Manzo abriga sete moradias de sete famílias, 

conformando um total de cerca de 30 pessoas. Essas casas não seguem um padrão – 

algumas possuem até cinco cômodos (sala, cozinha, banheiro e quartos) e outras apenas 

um cômodo. No entanto, o número de habitantes em Manzo é variável, bem como a 

quantidade de construções, sendo essa uma característica do ordenamento espacial 

próprio da comunidade: 

O mais comum é que os elementos construtivos sejam subdivididos ou acrescidos 
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de novos cômodos independentes. Os números são variáveis e dependem de 
dinâmicas organizativas bastante fluidas. Por exemplo, a chegada de um novo 
parente, um casamento, um retorno, um filho querendo maior liberdade e ou 
maior intimidade em relação aos pais, podem dar origem a novas construções, ou 
à subdivisão de outras construções já existentes

134
. 

 

A escada que dá acesso ao Quilombo se transforma, em determinado ponto, em 

uma rampa que vai até o final do terreno. Três residências estão no nível da rua e o 

restante dos espaços está em um nível abaixo, sendo acessados por escadas e corredores. 

Na escada, à esquerda de quem a percorre no sentido do terreiro, encontra-se o 

assentamento para Pambu Nijila e à direita, o assentamento para Giramavambo135, que 

são os guardiões do portão do terreiro.  

                                                      
134

 Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango, 2016, p.8. 
135

 Qualidade do Inquice que faz a intermediação entre os seres humanos e os outros Inquices.  
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Figura 6: Escada que dá acesso ao Quilombo 
Fonte: Acervo IEPHA/MG 
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Ao final da escada, à esquerda, há uma construção cujo corredor leva ao salão do 

terreiro, o Abassá136. Nesse corredor, encontram-se três portas que dão acesso, cada uma, 

a cômodos distintos. Seguindo em frente após a escada, tem-se acesso às outras 

residências.  

A partir do corredor, acessa-se o conjunto de edificações que conformam o terreiro 

Manzo Ngunzo Kaiango: Abassá (ou salão), camarinha, cozinha e quartos de santo. Esse 

conjunto será descrito de forma detalhada mais à frente, junto à descrição acerca da 

religiosidade da comunidade. 

O croqui a seguir mostra os espaços que compõem o terreiro, em azul, e o conjunto 

de moradias, em amarelo. 

 

Figura 7: Croqui da planta do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. 
Fonte: Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango 

 

                                                      
136

 Salão onde se realizam as cerimônias públicas do candomblé, também chamado de terreiro, roça de santo, 
barracão (MARQUES, 2015, p. 86). 
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3.2 O sagrado e o terreiro em Manzo Ngunzo Kaiango 

 

Para entender o espaço físico de Manzo, é necessário relacioná-lo com a 

religiosidade que particularmente se desenvolve ali, onde os cruzamentos entre as 

tradições religiosas da Umbanda e do Candomblé dão significado e conformam esse 

espaço. Religião e território são dimensões indissociáveis no denominado “quilomblé”137 

Manzo Ngunzo Kaiango. 

A comunidade tem como mito fundador a solicitação de compra do terreno por Pai 

Benedito. O mito se consolidade com a narrativa da entrada de Efigênia pela primeira vez 

no terreno, momento em que carregava as imagens do Preto Velho Pai Benedito, de Nossa 

Senhora Aparecida e de São Jorge, contexto que  revela a importância vital da religiosidade 

na conformação de seu território. 

Foi 1973; 24 de setembro de 1973. No dia de Nossa Senhora das Mercês – 
protetora dos escravos. Eu estava entrando naquele terreno com a imagem de 
Pai Benedito, e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um São Jorge 
Guerreiro. [...] Eu peguei um pedaço de tábua da A. D. Moreira [antiga loja de 
móveis no centro da cidade que possuía depósito no Bairro Santa Efigênia] e 
escrevi com tinta: Centro Espírita Umbandista A Senzala de Pai Benedito – chego 
a arrepiar quando lembro disso. Não posso mudar este nome não! A Senzala de 
Pai Benedito!!! E ali Pai Benedito fazia cura, Pai Benedito benzia.

138
 

 

Embora haja variações nos relatos dos membros da comunidade a respeito do 

processo de compra do terreno139, o episódio da entrada da matriarca no espaço é 

compreendido como marcador do surgimento da Comunidade e da casa de Umbanda à 

qual o Preto Velho pediu que batizassem como A Senzala de Pai Benedito. Esse novo lugar, 

onde Efigênia começou a tocar a Umbanda e fazer seus atendimentos espirituais, 

                                                      
137

 Neologismo utilizado por Marques (2015) para se referir à comunidade de Manzo, que é quilombola e de 
terreiro, ao mesmo tempo. 

138
 MAMETU MUIANDÊ apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte, p. 83. 

139
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. 
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incorporada de seu guia, fundou o território de Manzo, que está totalmente ancorado no 

sagrado, na religiosidade. Esta compreensão se estabelece a partir da percepção da 

maneira como a Comunidade conformou seu espaço, na qual a primeira edificação era ao 

mesmo tempo a residência da família e a Casa de Umbanda. Ao redor dessa construção, 

que Kemboalá140 informou ser uma “casinha de madeira”, foram construídos os outros 

cômodos. 

A Umbanda, em sua origem, promove uma combinação entre pelo menos quatro  

matrizes: a Kardecista, muito praticada por uma classe média urbana branca; as religiões 

de matriz afro-brasileiras, o catolicismo popular e práticas ameríndias, produzindo uma 

religião brasileira em suas bases. Sobre essa combinação, o sociólogo Reginaldo Prandi 

afirma que, por juntar “o catolicismo branco, a tradição dos orixás da vertente negra, e 

símbolos, espíritos e rituais de referência indígena”, a Umbanda se inspirou nas “três 

fontes básicas do Brasil mestiço”141. 

Em sua formação, a Umbanda se identificava como uma religião cristã, mas 

legitimava a possessão dos espíritos a partir de um viés racionalista, advindo do 

Kardecismo142, que emprestou também seu ideal cristão da caridade, impregnando 

profundamente a ética umbandista (NEGRÃO, 1993, p. 119). Deste amálgama, de acordo 

com Marques (2015), emerge um panteão de entidades fortemente influenciado pela 

Macumba e pelo Candomblé, mas que mantém uma cosmovisão cristã dicotômica, que 

divide o mundo entre o bem e o mal. 

É muito importante, no entanto, entendermos que, desde a origem, a Umbanda 

não significa mera “limpeza”, ou “simplificação” do Candomblé, nem tampouco, a 

                                                      
140

 Jorge Luís Pereira, filho mais velho de Efigênia, conhecido por sua díjina Kemboalá. 
141

 PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé, 2004, p. 223. 
142

 Doutrina codificada por Allan Kardec, que consiste em um sistema de crenças “que tem nas noções de 
mediunidade, evolução e reencarnação sua pedra angular. Segundo o espiritismo, os hoens são espíritos 
encarnados ao longo de um processo evolutivo cósmico regido pela lei da evolução, da reencarnação e do 
carma, e espíritos e homens estão em permanente comunicação”. Parte de sua codificação chegou ao 
Brasil no final do século XIX, “e ganhou aqui feição peculiar, interagindo não só com as tradições religiosas 
afro-brasileiras como também com a religião católica” (Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira). 
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ritualização do Kardecismo com elementos do Candomblé. Estamos tratando, na verdade, 

de uma “enorme transformação”143. Para Maria Helena Vilas Boas Concone, a Umbanda 

pode ser definida como um processo de sincretismo que nunca termina144. Nesse sentido, 

Maria Laura Cavalcanti, também percebe que a Umbanda não seria uma religião em busca 

de uma forma, ou um modelo fechado, mas sim “uma religião com uma forma particular, 

na qual heterogeneidade e fluidez constituem características marcantes e compatíveis com 

a existência de um sistema simbólico estruturado”145. 

Tendo a heterogeneidade e a fluidez como características, a diversidade interna à 

Umbanda é reconhecida por inúmeros autores. Concone lembra que essa “diversidade é 

tanto de classe (ou segmentos de classe) como diversidade entre terreiros”146. Essa fluidez 

culmina, também, em uma diversidade quase infinita do panteão de entidades ou guias147, 

que estão distribuídas em sete linhas, cada uma comandada por um orixá, fortemente 

sincretizado com um santo católico. De acordo com Concone: 

São numerosos, numerosíssimos mesmo os personagens possíveis no campo da 
Umbanda. O seu referencial inicial, a partir das sete linhas (“da direita”) que se 
desdobram em sete falanges, que por sua vez comportam [...] 'entidades' 
específicas e complementado pelas 5 linhas (“da esquerda”) que também se 
desdobram em falanges que alocam outras tantas entidades, dá ao panteão 
umbandista o caráter de abertura em leque. Se somarmos a esta estrutura os 
Guias/entidades pessoais, isto é, se considerarmos a possibilidade destes 
Guias/entidades quando incorporadas desenvolverem, através de um processo 
de objetivação/subjetivação, a sua própria identidade (pessoal; personalizada; e, 
aparentemente, intransferível no nível da prática), o nosso leque se amplia; sua 
abertura é contida nos limites de uma progressão geométrica e por isso mesmo 
humanamente infinita. Esta possibilidade infinita, contudo, encontra suas 
margens estabelecidas por alguns tipos de personagens (ou categorias de 
personagens): Caboclos, Pretos-Velhos, Baianos, Boiadeiros, Ciganos, Zés-
Pelintra, Cangaceiros, Pombas Giras, Exus, Crianças, além de outras menos 
correntes, mas que de uma forma ou de outra se 'alocam' em alguma das 7 linhas 
da direita, ou das 5 da esquerda. 

148
 

                                                      
143

 PRANDI, Reginaldo. Modernidade com feitiçaria: candomblé e umbanda no Brasil do século XX. 1990, p. 4. 
144

 CONCONE, Maria Helena Vilas Boas. Umbanda: uma religião brasileira. 1987.  
145

 CAVALCANTI, Maria Laura apud DA SILVA, 2005, p. 68-69. 
146

 CONCONE, Maria Helena Villas Boas. O ator e seu personagem. 2006, p. 32. 
147

 Panteão designa o conjunto de deuses cultuado por determinada religião. 
148

 CONCONE, Maria Helena Villas Boas. O ator e seu personagem. 2006, p. 5. 
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A Umbanda, diz Prandi, está “ritualmente muito próxima do candomblé dos ritos 

angola e caboclo, em que já estão esquecidos os inquices bantos, substituídos pelos orixás 

— os deuses nagôs”149. Em seu panteão, portanto, a Umbanda tem à frente os orixás do 

candomblé, mas o lugar de destaque nessas religiões é ocupado pelas entidades 

desencarnadas, como no kardecismo e os encantados, dos cultos indígenas. A Umbanda 

cultua, assim, Caboclos, Boiadeiros, Pretos Velhos, Ciganas, Exus, Pombas Giras, 

Marinheiros e crianças, entidades que trabalham no sentido da cura, do acolhimento e do 

aconselhamento dos vivos150. É o caso de Pai Benedito, o Preto Velho que acompanha 

Efigênia desde sua infância e que é referência para toda a comunidade de Manzo. Além 

dessa entidade, o Caboclo Ubirajara, o Exu Paredão e a Pomba Gira Cigana, são entidades 

incorporadas por Efigênia há muito tempo, que são cultuadas e que nos trabalhos 

espirituais desenvolvidos no Quilombo. 

Diante do que foi apresentado entende-se que  história da comunidade está 

intrinsecamente ligada à história de Efigênia e de seu guia espiritual, o Preto Velho Pai 

Benedito e, por consequência, à Umbanda. O fato de o terreno ter sido adquirido por meio 

de um trabalho espiritual realizado por Pai Benetido fez com que a entidade fosse 

percebida pela comunidade como dona do terreno de Manzo. No sentido conferido pelos 

quilombolas, o chão de Manzo pertence, então, a Pai Benedito porque ali está seu 

Ngunzo151, que é a energia sagrada152. 

                                                      
149

 PRANDI, Reginaldo. Modernidade com feitiçaria: candomblé e umbanda no Brasil do século XX. 1990, p. 6. 
150

 PRANDI, Reginaldo. Modernidade com feitiçaria: candomblé e umbanda no Brasil do século XX. 1990. 
151

 Ngunzo, nos candomblés Angola, equivale ao Axé dos candomblés Ketu (GOLDMAN, 2012, p. 279). Àse é 
comunicado através das palavras, dos fluídos (como o hálito, a saliva, o suor do Orixá repassado a pele de 
um filho) do alimento oferecido, do som, dentre outras formas, que veiculam potências e são compostos de 
intencionalidade (SANTOS, 1984 apud MARQUES, 2015, p. 174). Muiandê afirma “Ngunzo é axé, a força da 
natureza...” (MAMETU MUIANDÊ, [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades 
Tradicionais. Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana 
Rabêlo de Farias. Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 

152
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte.  

https://www.cartacapital.com.br/destaques_carta_capital/o-exu-dos-palcos


Num. 9543045186 - Pág. 83Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

Kidoiale recorda que tanto sua mãe, como o próprio Pai Benedito, ao se referirem à 

área na qual a comunidade veio a se estabelecer, diziam: 

‘As terras são de nego’. Pai Benedito sempre disse isto. Tanto é que minha avó 
respeitava Pai Benedito, a palavra dele era lei. Até hoje não consideramos isto 
aqui nosso. Isto aqui é do Pai Benedito, nós moramos de favor. Todo mundo 
mora aqui de favor. A mãe sempre falou isto: - aqui não é de vocês não. É de Pai 
Benedito, então vocês não tem direito a nada.

153
  

 

Conforme visto, a partir da década de 1980, o Candomblém também passou a fazer 

parte da comunidade. A implantação do terreiro de candomblé em Manzo se deu após a 

iniciação da matriarca na religião e, posteriormente, sua ascensão ao cargo de Mametu. 

Qualquer um que esteja disposto a passar pelas etapas do processo de iniciação, pode ser 

preparado para esse ofício, sejam ou que “vão com as próprias pernas” ou aqueles que o 

“santo chama”154. Esse foi o caso de Efigênia que, como abordado anteriormente, fez seu 

santo após o grave problema de saúde sofrido, percebido por ela como um incontornável 

chamado do santo. 

Para que uma pessoa possa se iniciar na religião, é necessário passar por um 

processo conhecido como “Feitura do Santo”, no caso do Candomblé de nação Angola, do 

Inquice que a acompanhará durante toda sua vida. É necessário frisar, que o Inquice não é 

criado nesse momento, posto que cada pessoa já nasce com a energia vital, o Ngunzo, que 

é o santo. O que acontece no processo de iniciação é o assentamento do santo na cabeça 

de seus filhos. Por essa razão, Kidoiale prefere falar em termos de “despertar o santo”. Essa 

explicação de Kidoiale vai ao encontro das proposições do antropólogo Márcio Goldman no 

estudo dos Candomblés da Bahia. Para esse autor 

‘Fazer o santo’ ou ‘fazer a cabeça’ não é tanto fazer deuses, mas, neste caso, 
compor, com os orixás, uma outra pessoa. Neste caso, porque não são apenas as 
pessoas que estão divididas entre os orixás, mas tudo o que existe e pode existir 
no universo: grupos sociais, animais, plantas, flores, comida, pedras, lugares, dias, 
anos, cores, sabores, odores… Todos os seres “são” de determinado orixá e, ao 

                                                      
153

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 71. 
154

 Conforme explicação de Clarice dos Santos, conhecida pela Díjina Symbelecy. 
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mesmo tempo, alguns devem ou podem ser consagrados, preparados ou feitos 
para ele. 

155
 

 

Essa diferenciação é exemplificadora de um elemento constituinte e constitutivo de 

uma cosmológica candomblecista que, diferentemente das religiões cristãs, não concebe 

uma criação feita a partir de um “vazio” (ex nihilo). Nesse sentido, nas palavras de 

Goldman: 

Nas religiões de matriz africana no Brasil o processo de criação não é pensado 
nem segundo a lógica judaico-cristã da criação ex nihilo, nem segundo o modelo 
hilemórfico grego clássico (no qual uma forma criadora é aplicada a uma matéria 
inerte), talvez possamos levantar a hipótese de que a “confirmação” seja um 
modelo mais adequado do que a “feitura” para pensarmos o processo de 
iniciação em geral. Isto porque, como tentei demonstrar em outro lugar 
(Goldman 1984, 2005), nessas religiões todos os seres já existem de alguma 
forma, mesmo antes de serem feitos. 

156
 

 

Para Vagner Gonçalves da Silva, a flexibilidade de ritos e do panteão da Umbanda, é 

percebida também no Candomblé, como a marca dessa religiosidade, que faz constituir 

“uma maneira específica de pensar suas representações simbólicas em novos contextos 

sociais”157. Trata-se, aqui, de religiões cujos princípios e fundamentos são estabelecidos e 

transmitidos de maneira predominantemente oral e, ainda, ao contrário das religiões 

católicas, nas quais há uma hierarquia centralizada na figura do Papa, os terreiros são 

autônomos, e cada pai ou mãe de santo são as autoridades máximas em suas 

comunidades, em suas famílias158. 

Por não haver uma organização institucional que unifique ou promova uma 

ordenação capaz de estabelecer normas ou diretrizes para os terreiros como um todo, a 

Umbanda (assim como o Candomblé) é uma religião de pequenos grupos, que se formam 

                                                      
155

 GOLDMAN apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 146-147. 
156

 GOLDMAN, Marcio. O dom e a iniciação revisitados: o dado e o feito em religiões de matriz africana no 
Brasil, 2009, p. 281. 

157
 DA SILVA, Vagner Gonçalves. O terreiro e a cidade nas etnografias afro-brasileiras. 1993, p. 69. 

158
 DA SILVA, Vagner Gonçalves da. Candomblé e umbanda – caminhos da devoção brasileira, 1994. 
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em torno da autoridade do pai ou mãe de santo159. Cada comunidade é, portanto, 

autônoma e autossuficiente, sendo a autoridade da casa que define, em negociação com as 

entidades, os princípios e fundamentos daquela casa. Essa autossuficiência dos terreiros 

faz com que cada um deles assuma configurações distintas, que devem ser analisadas 

especificamente. 

Quando Efigênia atingiu o cargo de Mametu, há 36 anos, a comunidade da Senzala 

de Pai Benedito passou a abrigar também o terreiro de Manzo Ngunzo Kaiango. A Senzala, 

no entanto, segundo os quilombolas de Manzo, nunca deixou de existir, sendo cuidado e 

reverenciado pela comunidade. 

 

A Senzala de Pai Benedito é o nome que se deu desde o início, quando a registrei 
como Casa de Umbanda. Éramos uma Casa de Umbanda e eu não tirei até hoje. 
Ai eu fiz o Santo, raspei minha cabeça no Santo, dentro do Candomblé e meu pai 
de santo me disse que não podia manter este nome, pois Senzala vem da 
Umbanda era preciso um nome em Banto. Ai nós olhamos no jogo e ficou Manzo 
Ngunzo Kaiango: A Casa da Força de Matamba, Manzo é Casa, Ngunzo é Força e 
Kaiango é a qualidade da minha Mãe Iansã. E aí ficou a Comunidade Manzo 
Ngunzo Kaiango. 

160
 

 

Makota Kidoiale assim disse, a respeito da adoção do nome banto para designar o 

grupo: 

A mudança de nome tem a ver com a cantiga da Casa. Matamba precisava trazer 
uma cantiga. Mas é aquela coisa não adianta querer sair da Senzala de São 
Benedito e chegar em Manzo, eu acho que Manzo caminha atrás da Senzala, pois 
se criou e trocou o nome para ter a cantiga, mas até hoje a cantiga não chegou. 
Então assim, fez o jogo e confirmou que teria que ter um nome Banto para a 
cantiga. [...] Mas me lembro de que fomos a Pai Benedito e ele disse: coloque o 
nome que quiserem, mas para nego nunca vai deixar de ser a Senzala de Pai 
Benedito. Então o nome é para a Cantiga da Casa e de boas vindas, e é um nome 
do Candomblé [...]. 

Manzo é o nome que está no registro. Penso que nós invertemos. A comunidade 
devia ser Senzala de Pai Benedito e o Terreiro de Candomblé ser Manzo Ngunzo 

                                                      
159

 PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé, 2004. 
160

 MAMETU MUIANDÊ apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 93-94, grifos 
acrescidos. 
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Kaiango. Mas hoje como a Comunidade é Manzo podemos dizer que a Senzala de 
Pai Benedito é o Terreiro que existe dentro da Comunidade

161
. 

 

Como se observa a partir das narrativas, o nome do terreiro surgiu através de uma 

consulta ao jogo de búzios. Para a Nação Angola, portanto, Manzo significa Casa, Ngunzo 

significa Força, e Kaiango é a qualidade da Inquice Matamba, divindade regente da casa e 

da própria sacerdotisa, Mametu Muiandê. Traduzido do banto para o português, significa 

“A Casa da Força de Matamba”162. Efigênia sintetiza esse contexto afirmamdo: “então 

surgiu a Senzala de Pai Benedito assim, e a Comunidade de Manzo Ngunzo Kaiango surgiu 

quando teve que mudar o nome por ser um Candomblé”163. Através da fala da matriarca, 

podemos compreender que a fundação da Senzala de Pai Benedito materializou a 

comunidade que, posteriormente, se autorreconheceu enquanto quilombola, adotando o 

nome do terreiro de Candomblé. Kidoiale afirma que “a Umbanda se transformou em 

Candomblé” dizendo que para a comunidade, o Quilombo Manzo ainda “se mantém como 

Senzala”, pois “Pai Benedito é que nos liga aqui, se fosse só Candomblé não sei se 

resistiríamos tanto”164.  

Kidoiale conta que, no momento seguinte ao retorno de sua mãe da camarinha165, a 

relação com Pai Benedito chegou a ser momentaneamente abalada, não sem 

consequências: 

Eu me lembro de que quando a mãe chegou da Camarinha, tivemos que preparar 
a casa [...]. Durante o primeiro ano, a Mãe não podia virar no Santo, só no Erê. 
Com isto Pai Benedito, começou a perder espaço. Isto foi um choque porque a 
família estava acostumada com Pai Benedito, ele vivia aqui de costume. Esta foi 
uma época de muita dificuldade, lembro que passamos até fome. Quando a Mãe 
fez 03 anos de santo, a Mãe achou que a vida estava péssima, sem luz, sem 
comida direito, enfim as coisas estavam ruins [...]. Aí nesse momento o que a 
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 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 94. 
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 Matamba, a ‘dona da cabeça’ de Muiandê e de sua casa corresponde, no candomblé Ketu, a Iansã, Orixá 
de frente de Mãe Efigênia. 
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 MAMETU MUIANDÊ apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte, p. 71. 

164
 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 72. 

165
 Cômodo presente nas casas de Candomblé, no qual o neófito ou iniciado se instala por um período de dias 
determinados, a fim de realizar os preceitos e cumprir as obrigações para despertar ou atender seu santo. 
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Mãe fez foi montar o altar de novo. Ela chegou a cogitar a sair do Candomblé e 
ficar só com a Umbanda, mas ao mesmo tempo sabemos que a feitura do santo é 
algo bem sério, pois somos nós que despertamos o santo né. Então a ligação com 
o Santo é grande, é como se ele estivesse dentro da veia correndo no sangue. 
Então a Mãe ao mesmo tempo tinha esse compromisso, mas queria continuar 
com a Umbanda. [...] Aí minha mãe foi em um Pai de Santo e ele disse, que ela 
poderia continuar com os dois, me lembro, que na época chamavam de Nagô-
Voducê, Nagô porque era a Senzala, e Voduce por que era os Orixás, os Santos, e 
ai ficou uma Casa com sessão de Umbanda e Candomblé. 

166 

 

O espaço de Pai Benedito, portanto, teve de ser retomado. Esse espaço pode ser 

entendido de duas formas: por um lado, o próprio terreno é percebido como propriedade 

do Preto Velho e, por outro, diz-se também de um espaço de culto, cuidado e respeito. 

Tanto a Umbanda como suas entidades mantém, assim, seus espaços em Manzo, no 

sentido de que também organizam o território e os rituais. 

foi em 1986 que viramos Terreiro de Candomblé e aí vem até hoje. Toca-se um 
Terreiro de Candomblé, mas respeitando sempre Pai Benedito, em respeito até 
mesmo ao terreno, ao espaço dele que foi o primeiro que chegou aqui com a 
gente. 

167
 

 

Mametu Muiandê se define como uma “angoleira de raiz”, mas que começou na 

Umbanda, religião que mantém ainda hoje e que, como visto, é um dos alicerces da 

existência da comunidade e do seu reconhecimento como Quilombo168. Assim, mesmo 

com essa passagem, a Umbanda nunca deixou de fazer parte da sua vida e da comunidade:  

Eu amo a umbanda, sou apaixonada com a umbanda, porque eu me iniciei tudo 
na Umbanda, com o meu Preto Velho, Caboclo e o Exu Paredão, então eu toco a 
Umbanda uma vez no mês e toco Candomblé uma vez no mês [...] 

Então, é... A umbanda eu toco ela aqui uma vez no mês, aí passa 15 dias e eu toco 
candomblé. E lá na Santa Efigênia eu toco mais umbanda do que candomblé, 

                                                      
166

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 75. 
167

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 93. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 95. 
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porque lá o terreiro é do pai Benedito, mas eu toco candomblé uma vez por mês 
também lá 

169
.  

 

 Em Manzo, a Umbanda e o Candomblé, são cultos coetâneos e estão inter-

relacionados. Essa relação estabelecida entre as duas religiões, já foi percebida por 

pesquisadores em muitos terreiros no Brasil170 que percebem que há um movimento muito 

comum na Umbanda, que é a iniciação de seus seguidores no Candomblé171. O antropólogo 

Vagner Gonçalves fala sobre a passagem da Umbanda ao Candomblé, como uma 

reordenação da trajetória religiosa, na qual as diferentes tradições religiosas estão em 

permanente processo de reinvenção e rearticulação172. 

Já Patrícia Birman utiliza a expressão “Umbanda traçada” para descrever, no 

contexto do Rio de Janeiro, um fenômeno que se assemelha ao de Manzo, onde se pode 

encontrar a coexistência entre as duas religiões173. Sobre essa inter-relação, no contexto do 

batuque gaúcho, Edgar Barbosa Neto afirma que vai além da convivência, já que as duas 

religiões por vezes concordam, por vezes discordam,  

mas nunca se ignoram. O “sincretismo”, a “linha cruzada”, são tentativas de 
descrever um complicadíssimo sistema de operações, máquinas, ao mesmo 
tempo, rituais, cosmológicas e corporais atravessadas por maneiras heterogêneas 
de cortar e conectar

174
. 

 

No Candomblé de Nação Angola, diferentemente de alguns terreiros de Candomblé 

da Nação Ketu, os Caboclos, Pretos Velhos e Exus Catiços, são cultuados coetaneamente 

aos Inquices, sendo essa “linha cruzada” instituída pela própria religião. 
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 MAMETU MUIANDÊ. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 
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 BIRMAN, 1985; BARBOSA NETO, 2008; DA SILVA, 1994. 

171
 PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé, 2004. 

172
 DA SILVA, Vagner Gonçalves da. Candomblé e umbanda – caminhos da devoção brasileira, 1994. 

173
 BIRMAN, Patrícia. O que é umbanda?, 1985. 
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 BARBOSA NETO, 2008 apud MARQUES, 2015, p. 78. 
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Para definir as relações estabelecidas entre as duas religiões em Manzo, Marques 

utiliza-se do conceito de “transversalidade”, recuperando as falas dos próprios 

quilombolas/candomblecistas de Manzo e de alguns autores como José Carlos dos Anjos: 

A religiosidade afro-brasileira em lugar de dissolver as diferenças conecta o 
diferente ao diferente deixando as diferenças subsistirem enquanto tal. Um 
caboclo permanece diferenciado de um orixá mesmo se cultuados no mesmo 
terreiro e sob o mesmo nome próprio. 

175
 

 

Em Manzo, as linhas divisórias e fronteiriças entre os dois cultos só podem ser 

entendidas a partir dos sentidos que assumem na vivência e na experiência da comunidade 

de Manzo176, composta pela família estendida, a sanguínea e a de santo.  

A Umbanda formou e o Candomblé conformou a comunidade, movimentos que 

acontecem ainda hoje, posto que sua configuração está longe de ser estanque, 

especialmente quando se considera todas as transformações que ocorreram no lugar ao 

longo do tempo. Ambas as religiões inscreveram e inscrevem no território seus signos, e os 

seus usos são ditados a partir dos fundamentos religiosos e das negociações com o 

sagrado, principalmente com a figura de Pai Benedito. Assim, as cosmologias do 

Candomblé e da Umbanda adquirem, em Manzo, seus contornos próprios, provendo a 

convivência de “tempos, cosmoespaços e cosmologias do Candomblé e da Umbanda”177. 

Os terreiros, como descreve Goldman, são “enormes máquinas” de captação, 

distribuição e circulação da força, única e múltipla, – o Ngunzo, no caso dos Candomblés 

Angola, “constitui tudo o que existe e pode existir no universo”, através de processos de 

diferenciação e individuação178. É por isso, também, que o espaço sagrado , seja a Casa de 

Umbanda Senzala de Pai Benedito ou o terreiro Manzo Ngunzo Kaiango, pode ser 
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 DOS ANJOS, 2008 apud MARQUES, 2015, p. 78. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 78. 
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 GOLDMAN, Marcio. O dom e a iniciação revisitados, 2012, p. 279. 
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considerado como o centro dessa comunidade quilombola. O centro porque é o “local em 

que as concepções cosmológicas pronunciam seus modos, saberes, fazeres e viveres”179. 

O que torna o terreiro um local sagrado é o Ngunzo que ali se assenta e que 

possibilita as trocas da energia vital, organizando a vida comunitária que se forma em torno 

dele. Esse assentamento, no entanto, se dá enquanto potência, indicando que o terreiro 

não é uma fonte que emana Ngunzo, independentemente das trocas que são feitas com 

ele180. É justamente por ser fonte potencial dessa energia, que o terreiro é considerado 

como espaço vital, com o qual os filhos de santo e a comunidade como um todo, precisam 

manter vínculos de trocas constantes. Essa energia, portanto, precisa circular, ser 

constantemente trocada entre o terreiro e a comunidade. 

É no Terreiro que se assentam os Santos - Inquices de cada um dos filhos, os 
Inquices da Casa, do Pai de Santo, Inquices de segurança, os Pambu-Njilas

181
 da 

Casa, dos filhos, os Pambu-Njilas que acompanham cada um dos Santos pessoais 
assentados, os elementos sagrados, a casa dos eguns. O Terreiro, portanto, 
organiza uma comunidade, em que os seus membros podem ou não residir 
permanentemente

182
. 

 

É no terreiro que está assentado e é reassentado o Ngunzo, garantindo a 

“existência dinâmica, permitindo a troca entre a ancestralidade, o presente e o devir, em 

suas múltiplas formas”183. Assentado e reassentado, porque sempre deve haver 

movimento. Na visão dos quilomblecistas de Manzo, de acordo com Marques, o 

“Candomblé [...] é um constante movimento – [é] necessário girar em torno do intoto, 

como definiu Makota Cássia, a respeito da ideia de circular a vida nos termos de Manzo”184. 

Os assentamentos, para o Candomblé, guardam aspectos dos inquices e dos filhos 

de santo. Junto a eles, devem ser colocadas as oferendas para os santos, que precisam 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 118. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. 
181

 Pambu Njila é o Inquice das encruzilhadas e dos caminhos. Ele é responsável pela comunicação entre as 
divindades e os homens. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 120-121. 

183
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 110 

184
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 111. 



Num. 9543045186 - Pág. 91Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

“comer”. A comida e o comer produzem trocas de energia vital: a “comida preparada e 

trocada com o Inquice e com as pessoas contém uma prestação e contraprestação de 

renovação do Ngunzo”185. Assim, os alimentos votivos – sempre os melhores – são 

ofertados aos Inquices e retornam aos fiéis em forma de Ngunzo.  

Por isso, também em Manzo o terreiro é o local mais “vivo” da Comunidade:  

Aqui [no terreiro] tem atividade o tempo todo. O local que reunimos todo mundo 
para conversar, discutir, é o Terreiro. O Terreiro é o coração da família. Aqui as 
crianças vêm brincar, fazer exercício de casa, recebemos visitas aqui. O terreiro é 
o quintal e o local que reúne todo mundo. Tem-se um respeito com o sagrado do 
espaço, mas se vive muito aqui [...] O terreiro é como se fosse a sala de encontro, 
é onde tudo acontece. 

186
 

 

Posto que o centro vital da comunidade é o terreiro, e que as edificações do 

quilombo se adaptam aos fundamentos religiosos e às negociações com os Inquices, é 

válido afirmar que os fundamentos, ou os “preceitos mais profundos”187 do candomblé 

ordenam o território: há uma configuração que deve ser seguida. A necessidade de uma 

configuração espacial própria do Candomblé  é ressaltada quando Kidoiale conta a respeito 

do retorno de sua mãe após a iniciação da mesma e das mudanças que precisaram ser 

feitas no território: 

Eu me lembro de que quando a mãe chegou da Camarinha, tivemos que preparar 
a casa. Tivemos que criar quarto de santo, aqui não tinha quartos de santos, 
tinha altar. Mas nem conhecíamos os quartos. A casa toda enfeitada. Mas até a 
Mãe se assustou. 

188
 

 

Em Manzo, portanto, são os fundamentos do Candomblé e as negociações com as 

entidades da Umbanda que ordenam o território, traçando uma configuração própria. 

Um terreiro de Candomblé conta com diversos elementos construtivos sagrados, 

um conjunto de edificações sem o qual é impossível desenvolver as atividades tradicionais 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 152. 
186

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte, p. 127. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. p. 111. 
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 Makota Kidoiale apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 75. 
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da religião, tais como as oferendas para os santos, as festividades e a iniciação de novos 

adeptos. Todas essas práticas precisam de uma base material indispensável para que 

possam ser realizadas. Tais elementos compuseram essa nova conformação do terreiro em 

Manzo que, posteriormente, com a ação da Defesa Civil e da Urbel, foi alterada.  

As estruturas construtivas e elementos sagrados serão apresentadas a seguir. No 

entanto, serão abordadas duas configurações de Manzo, sendo a primeira, anterior à ação 

da Urbel, e a outra, posterior a essa ação (seção 3.3.1). Isso porque, apesar das alterações 

drásticas no território que culminaram em processos de reterritorialização por parte da 

comunidade de Manzo, os elementos descritos aqui ainda permanecem na memória do 

grupo  e são improvisados e/ou reivindicados por seus moradores, filhos de santo de 

Muiandê e apoiadores do quilombo. 

O terreiro é constituído por diversos elementos. O Salão ou Abassá É considerado 

pela comunidade como seu “centro vital” e  se localiza ao final do corredor-escada. No 

local acontece grande parte da Festa de Pai Benedito, os treinos e rodas de capoeira, os 

ensaios e oficinas do Projeto Kizomba, as reuniões e outras atividades.  No seu espaço 

interno também existem elementos importantes para a religião, como o assentamento dos 

atabaques, que são três tambores utilizados nos toques aos santos durante os rituais. 

Ainda dentro do salão existem outros dois componentes essenciais do candomblé, o intoto 

e a comunheira.  

O intoto encontra-se enterrado no chão, no centro do terreiro, sendo formado por 

um conjunto de pedras, chamadas de otás. Cada pedra possui significações específicas de 

cada divindade relacionada ao terreiro. Esse assentamento concentra a energia vital da 

casa. A comunheira é uma espécie de lustre redondo,  que fica posicionada no teto, 

também ao centro, logo acima do intoto. Ambos são elementos complementares sendo 

simetricamente sobrepostos um ao outro. 

A Comunheira é o assentamento para o protetor da Casa e é definida no jogo de 
búzios, no caso de Manzo, a Comunheira é um assentamento para o Inquice – 
Kabile Mutalambo. Abaixo deste, enterrado, encontra-se o Intoto dedicado 
sempre a uma das Qualidades do Inquice Kavungo. Dentro do Intoto, está 
assentado como dito, o Otá (pedra) que deve ser trocado a cada sete anos para 
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reenergizar a casa
189

. 

Em Manzo, o intoto e a comunheira estão em posição central, na parte inferior do 

salão. 

  

Figura 8: Candomblecista de Manzo faz saudação ao Intoto 
Fonte: MARQUES, Carlos. Bandeira branca em pau forte... 2015. 

 

 

                                                      
189

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 125. 
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A cozinha se localizava ao fundo, na parte mais baixa do terreno. Essa parte aberta 

é chamada de quintal. Nesse cômodo eram preparados todos os alimentos utilizados nas 

atividades religiosas de Manzo, como as iniciações e as festas. A cozinha era um local de 

atividades diárias, como a preparação de chás, banhos, ebós190, dentre outras. Como visto 

anteriormente, os alimentos e sua preparação ritual são fontes de Ngunzo e de relação 

com os santos. Por essa razão, a cozinha, como afirmam os membros de Manzo, é lugar 

central em um terreiro, “um espaço da transversalidade e de troca de Ngunzo, ponto de 

caminhos e encruzilhadas”191. Espaço também de conversas de diversas naturezas  entre a 

comunidade e os filhos e filhas de santo. Makota Kidoiale, por exemplo, cita como um dos 

significados do Candomblé, os cheiros e a fumaça saindo do fogão à lenha. 

Kemboalá, conta que foi ao redor do fogão que aprendeu, junto aos membros da 

comunidade, sobre os fundamentos do Candomblé, a história de sua mãe e de suas 

tradições. Kidoiale ressalta que Pai Benedito havia pedido que se mantivesse o fogão a 

lenha, pois o cheiro da fumaça das brasas queimadas é um fundamento que anuncia o 

início de sua festa. Portanto, a fumaça do fogão a lenha, que se espalhava pelo Quilombo e 

pela vizinhança, é também um marco no bairro, já que sua fumaça podia ser avistada de 

longe. 

Também no quintal encontrava-se outra importante referência para os Candomblés 

de Nação Angola, a bandeira de Tempo. Esse é mais um dos assentamentos, no caso, do 

Inquice Tempo, e é constituído por uma grande vara de bambu com um tecido branco 

hasteado na ponta, situada em um nível superior ao telhado do terreiro. Ele está presente 

em todos os terreiros da Nação Angola, por ser o Rei dessa nação. Nesse assentamento são 

realizados os banhos dos iniciados. Para os netos sanguíneos de Muiandê, Pedro Henrique 

Balbino Sousa e Vitória Luísa Santos Cardoso e para sua filha Kidoiale, essa bandeira 

carrega com densidade a identidade ao local, pois assim como a fumaça, pode ser avistada 
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 Comida propiciatória. Alimentos sagrados necessários aos diversos rituais e às obrigações para os inquices. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 152. 
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de longe, avisando que ali é um território sagrado. 

Compunham ainda o terreiro dois quartos de santo, cômodos muito importantes 

para o Candomblé. Em Manzo se localizavam no corredor que liga a escada ao terreiro, na 

parte superior do salão. Esses cômodos não possuem mobiliário, mas guardam os 

assentamentos de cada Inquice, dispostos em “pequenas ‘arquibancadas’ com dois ou três 

lances de degraus, que começavam a 30 cm do chão e chegam a aproximadamente 1 

metro de altura” 192. Os assentamentos equivalem a representações características de cada 

divindade com uma rica cultura material constituída por ferramentas, vasos e recipientes 

com os símbolos dos Inquices. 

Os recolhimentos para iniciação no Candomblé e o cumprimento das obrigações 

são realizados em um cômodo específico, chamado camarinha: 

Camarinha neste caso refere-se a um quarto fechado, onde se encontram 
distribuídas as decisas – esteiras – também chamado de quarto de recolhimento, 
no qual o neófito é resguardado e confiado aos cuidados da mãe ou pai de santo, 
de seu pai-pequeno ou pai-criador que os auxiliará e ensinarão alguns dos 
preceitos e fundamentos da religião, este momento é denominado período de 
iniciação, momento de grande importância no despertar do santo e para as coisas 
do santo. 

193
 

 

Em Manzo a camarinha também foi destacada como um de seus elementos 

primordiais no conjunto de edificações que compõe o terreiro. Ela se localizava no canto 

esquerdo da parte inferior do salão.  

Diante das intervenções no território originário de Manzo o espaço conformado 

atualmente não é considerado o ideal pela comunidade. Além da restrição de tamanho, a 

falta de acesso aos elementos da natureza, que são essenciais aos cultos da Umbanda e do 

Candomblé, bem como a ausência de um quintal apropriado, é sentida dentre os membros 

                                                      
192

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 124. 
193

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 123. 
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de Manzo. No entanto, mesmo com tais restrições a existência da Comunidade e suas 

sociocosmologias  não foram inviabilizadas194. 

Apesar de os terreiros de Candomblé não seguirem um único modelo, há alguns 

fundamentos ordenadores importantes para a organização dos mesmos. Marques ressalta 

o ponto de vista de Kidoiale a esse respeito: 

Para Cássia, em um Terreiro Ideal, o salão da gira deveria ser rodeado pelo lado 
de fora, por 05 quartos de santos do mesmo tamanho. Um quarto para o Santo 
da Casa, um quarto para os Santos Frios: Oxalá, Iemanjá e Luango, que são santos 
que vestem branco. Uma casa para as Inquissianas: onde moram Iansã e Oxum. 
Um quarto para os Santos de ferramenta e um quarto para os santos da Terra. E 
uma camarinha de chão de terra. Os Inquices da natureza como Nkosse e Tempo, 
deviam ser assentados ao ar livre, de preferência em seus elementos sagrados, 
como árvores específicas ou outro elemento pertencente à ferramenta do santo, 
e não em quartos. 

195
  

 

Mesmo com esse território entendido pela Comunidade de Manzo como ‘não ideal’, 

o grupo e seus agregados adaptaram suas práticas culturais e religiosas ao espaço 

existente. No candomblé, por exemplo, é possível que os fundamentos sejam negociados 

com os santos, em relação ao espaço disponível e as casas que ali estão196. É possível, 

portanto, substituir elementos necessários aos afazeres religiosos, desde que haja a devida 

autorização dos Inquices197. 

Os fundamentos religiosos são conformadores do território de Manzo, no entanto 

eles não são os únicos aspectos a influenciarem na forma de ocupação do espaço. O regime 

de propriedade que se constitui ali, os vínculos afetivos que são construídos em relação ao 

território, a história da ocupação do lugar e os usos sociais que se desenvolvem ali também 

produzem uma forma singular de se estabelecer no território, conformando a 

espacialização específica da Comunidade Manzo Ngunzo Kaiango198. 

                                                      
194

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 125. 
195

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 123-124. 
196

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... 
197

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 125. 
198

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte. 
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3.3  Transformações no território e reterritorializações 

 

À comunidade de Manzo foram imputadas grandes transformações, desde sua 

fundação até os dias atuais, que resultaram, inclusive, na quebra de algumas tradições199. 

Mesmo assim, a comunidade, em sua dinâmica de resistência, deu continuidade às práticas 

culturais que conformam sua identidade quilombola e de terreiro. 

Conforme mencionado anteriormente, quando a comunidade de Manzo se 

estabeleceu no bairro Santa Efigênia na década de 1970, a região apresentava uma 

configuração muito diferente da atual, a começar pela densidade de povoamento. Diante 

desse processo histórico de adensamento populacional da cidade de Belo Horizonte, o 

território de Manzo foi sendo expropriado ao longo de anos, fazendo com que a área que 

anteriormente tinha cerca de 1000 m² fosse reduzida a 360 m². 

Conforme apontado na trajetória histórica da comunidade, após todas essas 

transformações, como a redução da área ocupada pela comunidade, o território de Manzo 

sofreu outra grande alteração espacial, a partir de uma intervenção da Defesa Civil do 

Município, no início do ano de 2012. Essa intervenção consistiu na interdição dos 

quilombolas a seu território e na realização de obras emergenciais pela Urbel, sem a 

discussão com a comunidade, ação que pode ser compreendida como uma grave violação 

de direitos humanos perpetrada pelo próprio Estado. 

Como abordado anteriormente, essa intervenção foi o ápice de um processo 

iniciado em 2006, ano em que uma verba auferida para realizar reformas em Manzo, 

através do projeto “Recuperação de Terreiros de Nação Angola” foi embargada. A 

justificativa do poder público para a não autorização da reforma consistiu no fato de o 

território de Manzo não estar regularizado. Por ser remanescente de uma gleba de terra 

indivisa, a Gerência de Licenciamento de Parcelamento de Solo - GELPS da PBH, exigiu a 

                                                      
199

 Por exemplo, as festas de Exu Paredão e Esmola para Kavungo, que deixaram de existir, conforme citado 
anteriormente. 
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comprovação da regularização do imóvel através de uma série de documentos”200, dentre 

eles o registro e a matrícula do imóvel, para a liberação da obra solicitada pelos 

quilomblecistas.  

Em 2009, o Cenarab, enviou ao prefeito e ao ministro da Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), uma carta na qual argumentava que essas 

exigências não faziam sentido, posto que se tratava de um “um paradoxo, quando nos é 

exigido documentos que sabidamente não existem, no caso escritura do imóvel, registro ou 

matricula do imóvel e certidão negativa de ônus”201. Dessa forma, os entraves colocados 

pela própria Prefeitura para autorizar a reforma, impediram que a mesma acontecesse. No 

entanto, a necessidade das obras se tornou razão das vistorias da Defesa Civil Municipal no 

Quilombo, e consequentes notificações que culminaram na interdição dos quilombolas a 

seu território, em 2012. 

 

Os quilombolas de Manzo, pesquisadores e os movimentos sociais, consideram que 

a forma como se deu a ação da Defesa Civil, desconsiderou as especificidades culturais da 

comunidade, que já havia sido reconhecida pela FCP em 2007202, e que já possuía processo 

de regularização aberto junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA/MG) desde novembro de 2007203. Por outro lado, a morosidade no cumprimento 

da legislação atinente à regularização dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, 

a exemplo do Decreto 4.887/2003, que regulamenta o Artigo 68º do Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê a titulação de terras ocupadas por 

remanescentes de quilombos, fez com que mesmo passados cinco anos (à época) o 

território ainda não estivesse regularizado. O Laudo Antropológico Arquitetônico, 

                                                      
200

 Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango, 2016, p.18. 
201

 Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango, 2016, p.18. 
202

 A certificação da Fundação Cultural Palmares se deu no dia 13 de março de 2007, e foi registrada no Livro 
de Cadastro Geral nº 10, Registro nº 942, fl.07 e publicação no DOU do dia 16/04/2007. 

203
 A comunidade possui processo aberto de regularização fundiária (Nº 54170.006166/2007-91) no Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/MG) desde novembro de 2007). 
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produzido em 2016 analisou toda a situação ocorrida no quilombo e constatou: 

Manzo [...] sofre com isso, uma série de violências por parte do Estado, em 
termos de um racismo institucional e ambiental, que tem como consequência a 
supressão e o desaparecimento – inclusive físico - da Comunidade do Candomblé 
e Quilombola, em uma atitude que viola a Constituição Federal. Cite-se como 
exemplo o não cumprimento ou violação dos: art. 215; art.216, art. 68 do ADCT 
da CF, a legislação específica de defesa e promoção da liberdade e diversidade 
religiosa, de proteção e promoção da diversidade cultural, legislações de 
proteção e promoção dos culturais materiais e imateriais formadores da 
identidade nacional, legislações de defesa e promoção dos Povos Tradicionais, a 
lei 4883/2003 de proteção das comunidades quilombolas dentre muitas outras 
legislações nacionais e tratados internacionais como a Convenção 169 da OIT. 

204
 

 

A interdição dos quilombolas a seu território em 2012, que se estendeu por cerca 

de onze meses, foi justificada pela Defesa Civil, que afirmou que o terreno corria risco de 

desabamento. A comunidade se considera violada pois, nas últimas notificações recebidas, 

a Defesa Civil Municipal afirmou que havia risco de desabamento, mas nenhum dos 

vizinhos, no entanto, recebeu a mesma notificação205. Na visão de Kidoiale, que é 

compartilhada por muitos membros da comunidade, esse fato é interpretado como uma 

violação à diversidade racial e religiosa: 

Em Manzo o problema não é com fazendeiros como nos rurais. Aqui nós temos 
um documento de compra desta área, minha mãe comprou este terreno. 
Comprou e pagou. O problema é o reconhecimento pelos poderes públicos. 
Porque será que vizinhos regularizam e nós não. Será que é porque somos 
negros? Somos de Terreiro? Somos do Candomblé? Mas esta é nossa religião, 
somos assim, vivemos assim, vamos morrer assim. E queremos respostas nestes 
termos. O reconhecimento para Manzo na opinião do governo serve para que? 
Para sermos mais um na luta

206
 . 

 

Após o ocorrido, a comunidade foi levada para o Abrigo Granja de Freitas, sem 

informações sobre o que aconteceria no território. No período em que estiveram no 

abrigo, além das articulações feitas pelos quilombolas, a prefeitura de Belo Horizonte foi 

                                                      
204

 Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango, 2016, p. 07. 
205

 Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango, 2016, p. 15. 
206

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 161. 



Num. 9543045186 - Pág. 100Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

100 

 

pressionada também pela administração do Abrigo, “uma vez que a comunidade se 

encontrava nessa instituição por um tempo maior do que o previsto e sem previsão de 

saída”207. Assim, a PBH decidiu realizar uma obra de recuperação emergencial do Quilombo 

de Manzo. A obra foi realizada a cargo da Urbel. 

Nesse momento, o acesso às informações solicitadas pela comunidade, a respeito 

das intervenções que seriam realizadas pelas obras foram negadas:  

Durante o processo da realização das obras, a Comunidade solicitou acesso ao 
projeto arquitetônico, executivo, estrutural, elétrico e hidráulico da reforma que 
estava ocorrendo na Comunidade. As lideranças também pediram acesso aos 
valores que estavam sendo aplicados na obra e o prazo de execução da mesma, 
bem como uma participação informada dos rumos da obra. 

Apesar dos pedidos, a comunidade não obteve nenhuma das informações 
requeridas na administração municipal. Foi negada à comunidade até mesmo 
acesso aos procedimentos que seriam adotados durante a execução das obras

208
 

 

Dessa forma, a falta de acesso à informação sobre as intervenções que seriam feitas 

em um território conformado pelas práticas culturais coletivas dos quilomblecistas, 

também se configurou como uma violação de direitos, posto que foram alijados de um 

processo que afetou profundamente seus modos de vida. Por esses motivos, entende-se 

que a comunidade sofreu uma violação de direitos, devido à atuação da Defesa Civil e da 

Urbel, posto que a legislação específica de defesa das comunidades quilombolas e do 

princípio da diversidade religiosa, de proteção e promoção da diversidade cultural, foi 

ignorada. 

Quando a Defesa Civil exigiu a desocupação imediata e completa de Manzo, os mais 

de 200 santos/assentamentos de Inquice (constituídos por uma sofisticada materialidade 

que inclui louças, bacias, otás/pedras, entre outros) que estavam nos quartos de santo 

precisaram ser retirados. No Candomblé, os assentamentos de Inquice são elementos 

                                                      
207

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte: A Senzala de Pai Benedito e o Quilomblé 
Urbano de Manzo Ngunzo Kaiango... p. 282. 

208
 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 283. 
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sagrados, que devem tratados com todo o respeito. No entanto, nesta ocasião esses 

elementos sagrados tiveram que ser transportados de repente, sem os devidos 

preparativos e licenças obrigatórios, sendo guardados precariamente, em lugares 

desvinculados da religião. Nas palavras da matriarca: “eles entraram lá e tiram meus 

quartos de santo, minha camarinha... os santos, os filhos de santo, é uma responsabilidade 

minha! É como fosse um bebê que eu peguei e adotei! Eu não podia deixar na rua!”209 . 

Onze meses depois, quando os membros da comunidade retornaram ao seu território 

originário, em Santa Efigênia, encontraram o lugar descaracterizado pelas obras realizadas 

pela Urbel. Muitos elementos necessários à realização do Candomblé estavam alterados, 

impossibilitando a realização das atividades religiosas. De acordo com Marques, sem 

nenhum tipo de discussão com a comunidade, a cozinha do Candomblé foi derrubada o 

antigo telhamento e o madeiramento de sustentação do mesmo, aonde se encontrava 

assentada a Comunheira foi trocado210. Hoje, esse assentamento fica em uma prateleira, 

portanto, em um local distinto do que manda o fundamento religioso. 

Houve alterações, também, na elevação do pé direito de parte do Salão, o que 

culminou no desmanche de estruturas associadas ao terreiro, como os quartos de santo e a 

camarinha. Os banheiros do espaço comum, que eram utilizados para atividades religiosas 

e para o projeto social, também foram destruídos pela intervenção. Além disso, com a 

justificativa de reforço das estruturas, o acesso que os quilombolas tinham a uma parte no 

fundo do terreno foi fechado, o que levou a eliminação de dois locais de assentamentos de 

santo. 

 O croqui a seguir destaca, em vermelho, as edificações que foram descaracterizadas 

pelas obras realizadas pela Urbel:  

                                                      
209

 MAMETU MUIANDÊ. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 

210
 A comunheira, como abordado anteriormente, é um assentamento que deve ficar pendurado no teto, 
simetricamente oposta ao Intoto. 
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Figura 9: Elementos destruídos pela intervenção da Urbel, com impacto nas atividades religiosas 
Fonte: Laudo Antropológico Arquitetônico , 2016, p. 25. 

 

Assim sendo, os elementos destruídos pela intervenção foram: cozinha, camarinha, 

quartos e assentamentos de santo, banheiros do espaço comum e comunheira. Alguns 

desses elementos foram reconstruídos pela própria comunidade, como os banheiros e 

alguns assentamentos, ou passaram a ser improvisados em momentos de atividades 

religiosas, tais como a cozinha. 

Ao retornar ao território, a comunidade percebeu que “as infiltrações, as 

rachaduras, os problemas nas vigas, dentre várias outras notificações constantes nas 

autuações da Defesa Civil não foram contempladas pela reforma”211. Devido ao fato de as 

obras não terem solucionado os problemas identificados nas notificações da Defesa Civil, 

                                                      
211

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 285. 
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mas de terem alterado estruturas construtivas associadas ao terreiro, a comunidade 

entende esse processo como uma violação, à qual eles se referem como “destruição do 

sagrado”. 

Os elementos sagrados, muitas vezes materializados no território (como os 

assentamentos e os quartos que os protegem) e as estruturas associadas que 

possibilitavam o funcionamento do terreiro (cozinha, camarinha), são extremamente 

importantes porque, como visto, a vivência da religião coincide com a formação da 

comunidade e possibilita sua continuidade. Essa importância fica clara no depoimento de 

Kidoiale: 

É o que falo para a mãe: “se não tiver candomblé não vale a pena ser Manzo. Não 
vale a pena ser comunidade, não vale a pena ser nada”. Para mim tudo começou 
pela religião. Inclusive até a nossa vinda para cá. Nossa moradia aqui, a casa que 
a mãe conseguiu foi tudo por causa da religião. [...] se tiver o Candomblé vale a 
luta. Por isto que se me perguntam hoje o que é o Manzo, eu digo é o Candomblé 
e tudo que se envolve dentro dele. Isto é o que penso

212
. 

 

Por imputar aos quilomblecistas de Manzo o afastamento temporário do terreiro e 

a devolução do mesmo de forma descaracterizada, a ação da Defesa Civil violou direitos da 

comunidade. Um diálogo entre Makota Kidoiale e Carlos Marques, registrado na tese desse 

autor é muito esclarecedor no sentido de mostrar a dimensão e o sentido da violação 

imputada sobre os quilombolas. Quando Marques pergunta se devido a tamanha alteração 

no território, Kidoiale ainda considerava que estariam em Manzo, a mesma responde: 

Estamos em Manzo sim, mas em um lugar onde está tudo dormindo. É esta é a 
sensação que tenho. Tudo aqui está dormindo, só tem pessoas aqui. O que 
realmente é o Manzo, só vou ver voltando e só vou sentir quando eu vê 
funcionando, aquela fumaça do fogão de lenha subindo, aquele monte de roupa 
branca no varal. Então isto nós temos consciência que não está acontecendo. Às 
vezes dizem assim: “- vocês voltaram!” Mas só voltou a gente. E dizem: “- mas só 
tinham vocês mesmos para voltarem.” Porém sabemos que tem mais, e este mais 
alguém para vir é o Candomblé [...] então é aquela coisa, nós não estamos em 
Manzo, mas estamos em Manzo [...]. Estamos em Manzo por causa do Intoto, 
mas ele está dormindo. O Intoto e a Comunheira estão, mas sem o essencial para 

                                                      
212

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 166-167. 
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movimentá-los é como se eles estivessem adormecidos. Falta o círculo de pessoas 
rodando em torno, não tem a fumaça do fogão de lenha, o fogo

213
. 

 

As mudanças estruturais causadas pela ação da Defesa Civil descaracterizaram de 

maneira incontornável alguns dos elementos sagrados essenciais para as atividades 

religiosas do local, levando à mudança do Candomblé para o terreno de Santa Luzia.  A 

partir do momento em que os quilombolas foram expulsos de seu território, Mametu 

Muiandê teve que se transferir para o terreno de Santa Luzia juntamente com seus santos, 

para que pudesse cuidar do terreiro, de seus Inquices e dos de seus filhos, ou seja, intuito 

de poder “cuidar do candomblé”. 

Com isso, durante os meses em que ficaram interditados do acesso ao território, as 

relações cotidianas entre os quilombolas foram interrompidas, já que uma parte da 

comunidade foi para o abrigo, outra parte para a casa de parentes e outros, ainda, para 

Santa Luzia. Além disso, o projeto Kizomba também precisou ser paralisado, afastando 

diversos jovens das oficinas culturais.  

Mesmo após a entrega do território aos quilombolas, alguns prejuízos sobre o 

cotidiano e as práticas religiosas não puderam ser revertidos. Além dos impactos causados 

na dinâmica diária da comunidade, a destruição de muitos dos elementos sagrados do 

terreiro inviabilizou inicialmente a retomada das práticas religiosas em Manzo. Por esses 

motivos, Marques afirma que os quilomblecistas de Manzo 

encontram-se indignados com a suspensão, acarretada pela interferência 
desastrosa do poder público sobre o espaço físico-cosmológico da comunidade. 
Makota Cássia, ao afirmar a necessidade de se girar o Intoto – algo impossível 
desde a interferência estatal sobre a territorialidade de Manzo – expressa o 
momento vivido pela comunidade, desde fins do ano de 2011. Período que eles 
chamam de retirada do Candomblé, ou seja, um ciclo em que os impedimentos, 
causados pela interferência do poder público na vida do grupo, acarreta danos 

                                                      
213

 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte: A Senzala de Pai Benedito e o Quilomblé 
Urbano de Manzo Ngunzo Kaiango. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Antropologia, 
UNICAMP, 2015, p. 181-182. 
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gravíssimos para os filhos de santo, colocando em risco a existência dos mesmos: 
individual e como comunidade.

 214
 

 

A transferência do candomblé para Santa Luzia, em função da destruição dos 

elementos sagrados pela Defesa Civil, impactou diretamente a manutenção de vínculos da 

comunidade e, em especial, a convivência com a matriarca Mametu Muiandê que, como 

visto, precisou se mudar definitivamente para Santa Luzia.  Por isso, a desagregação da 

família também é percebida como uma consequência da ação da Defesa Civil já que, 

quando falamos em Manzo, tudo e todos orbitam em torno da matriarca. Quando o 

quilombo se concentrava unicamente em seu território originário, era natural a união da 

família sanguínea e de santo ao redor da matriarca. 

o que muda muito no nosso comportamento é esse, porque ele distancia do que a 
gente achava que era muito natural. E aí a gente começou a entender que a gente 
precisava preparar outras pessoas também pra tá junto com a gente. Porque por 
exemplo a minha mãe, na hora de tocar, qualquer hora que ela quisesse tocar ela 
podia tocar, porque os meninos que tocam tavam aqui e eu como makota tava aqui. 
Então o tempo todo ela podia fazer qualquer coisa aqui. Já lá em Santa Luzia não, 
tem que marcar, tem que ver a disponibilidade de todo mundo, nem sempre está 
todo mundo. A família mesmo toda reunida a gente não conseguiu nunca mais e 
era uma coisa muito normal, a gente tomava café aqui todo dia, ninguém aqui saía 
pra lugar nenhum sem passar aqui na casa da minha mãe e tocar o café com ela de 
manhã. E a gente não dormia também sem dar boa noite, ela ficava no sofá até o 
último chegar e mandar ele ir pra cama. 

215
 

 

Diante dessa interdição ao território da Comunidade e da intervenção realizada 

sobre as estruturas construtivas, principalmente sobre as que afetaram os elementos 

sagrados do terreiro de Manzo, a matriarca transferiu os assentamentos para o terreno 

adquirido anos antes e localizado em Santa Luzia. Posteriormente, como se verá a seguir, 

esse terreno veio a se consolidar como uma extensão do território Manzo Ngunzo Kaiango 

e de sua Comunidade. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 119. 
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 MAKOTA KIDOIALE. [julho de 2017]. Belo Horizonte. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. Entrevista 
concedida à equipe que elaborou o Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo 
Kaiango como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte. Disponível no Acervo 
documental IEPHA-MG. 
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3.4  Espacialização da Comunidade no território estendido – Santa Luzia 

 

A aquisição da área em Santa Luzia se deu, em 2007, como um suporte para as 

atividades da comunidade, já que havia ali condições adequadas para o cultivo de plantas e 

de criação de animais, elementos fundamentais para a plena atividade do Candomblé216, 

inexistentes no terreno do Santa Efigênia.  Contudo, nesse período, a maioria das práticas 

religiosas ainda continuou sendo realizada no Quilombo de Manzo. 

Sobre a compra do terreno em Santa Luzia, Mãe Efigênia relata que seu Caboclo 

Ubirajara vinha solicitando um local para a realização de seus toques, que são as festas 

públicas para as entidades da Umbanda ou para os Inquices do Candomblé: “meu Caboclo 

[...], ele queria um lugar de mato e terra pra ele pisar, fazer o batuque dele”217. Como todo 

o terreno de Manzo estava ocupado com moradias ou com o terreiro e suas estruturas 

associadas e devido ao processo de urbanização intensa da região do quilombo, um de 

seus filhos de santo disse a Mãe Efigênia que ele a ajudaria a comprar um terreno onde os 

toques para Caboclo Ubirajara pudessem acontecer. Essas festas, dentre muitas outras 

atividades da Umbanda e do Candomblé, precisam ser realizadas onde há mata. 

No ano de 2007, após muito procurar, Mãe Efigênia, decidiu aguardar que o próprio 

Caboclo apontasse o terreno. Até que uma manhã, Mãe Efigênia “cismou” em ir até o 

bairro Bonanza. Nesse dia, ela encontrou o terreno e deu a entrada para sua aquisição. 

Muiandê relembra esse processo, contando a conversa que teve com seu filho de santo, já 

depois de muito procurar: 

                                                      
216

 QUEIROZ, Ana Maria Martins. Um quilombo no terreiro: território e identidade em Manzo Ngunzo 
Kaiango. 2012, p. 151.. 

217
 Mametu Muiandê. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 
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‘Porque a senhora não olha no São Benedito?’, ‘Ah, lá eu não gosto não’ [...]. É 
porque, pra mim chegar num lugar desse, começando a minha vida, dentro do 
Candomblé, é muito difícil, que os evangélicos estão engolindo a gente, tomando 
nossos espaços. Não é em qualquer lugar que eles vão me aceitar. Aí eu falei: 
‘meu caboclo Ubiraja vai me mostrar o que é que o senhor quer me mostrar 
[inaudível] pro seu batuque.’ [...]. Aí um dia de manhã eu cismei de vir pra cá. Aí 
eu vim andando, andando, andando[inaudível]. Aí eu vi uma placa ali na frente ali 
na rua, é... Corretor de imóveis. Aí eu bati na porta, domingo de manhã, bati na 
porta. Ele falou: ‘ah, eu tenho vários espaços, tenho um terreno, tenho vários 
espaços, vários lotes eu tenho. Mas aqui é chácara, aqui não é lote’. Eu falei: ‘ah 
não, então não vou querer não’, porque eu sabia que eu não ia dar conta, eu 
tinha 1300 reais só [...]. E aí quando eu vi, ele falou assim: ‘Eu vou mostrar a 
senhora um’ [...]. Ele falou quando ele chegou aqui: ‘Olha tô querendo vender 
esse terreno por 12 mil reais’. Eu falei: ‘oh moço, eu não tenho nem 2 se precisar 
quando mais 12’. Aí ele falou comigo assim: ‘E se eu for, se a senhora... 6 mil’. Eu 
falei: ‘Não, não tenho, eu não tenho condição de dar 6 mil reais’. De doze pra seis 
eu assustei, se eu tivesse eu fazia negócio na hora. Aí ele falou comigo assim: 
‘Não, a senhora dá uma entrada... Quanto a senhora tem?’. Eu falei: ‘eu tenho mil 
reais’, não falei mil e duzentos não. Aí ele pegou e falou comigo assim ‘a senhora 
dá os mil reais e [inaudível]’, ele tava doido pra vender: ‘a senhora dá os mil reais, 
eu fico sem ganhar a comissão e a senhora dá 250 reais por mês’. Aí eu falei: ‘ah, 
então aí eu vou conversar com os meus filhos e vou falar com ele’. Aí eu dei a 
entrada e aí meu filho foi pagando as prestações. Aí eu comecei, aí eu comprei... 

 

Assim Muindê adiquiriu o terrno que viria a se tornar uma extensão do terrirório de 

Manzo. Nessa época, não havia, por parte da matriarca, nem da comunidade, a intenção de 

transferir as atividades do Candomblé para Santa Luzia, situação que só aconteceu devido à 

ação da Defesa Civil de interdição do Quilombo, que inviabilizou a permanência do 

“sagrado”218 no território originário. Assim, com a ajuda da rede de apoio ao Quilombo, 

Muiandê transferiu os assentamentos para o terreno de Santa Luzia, remontando ali os 

quartos de santos, os assentamentos e o próprio terreiro, de forma que ela pudesse cuidar 

e alimentar os santos. A de transferência do “sagrado” de Manzo para Santa Luzia figurou 

um processo de extensão do território quilombola, posto que quando se assentou ali o 

Ngunzo, foi fundado o “Manzo II, a filial de Manzo”. Nas palavras de Mãe Efigênia, “quando 

eu assentei aquele fundamento ali [o intoto], meu pai disse: ‘Hoje está nascendo a filial de 

                                                      
218

 Expressão êmica para os elementos que remetem à Umbanda e ao Candomblé. 
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Manzo Nguzo Kaiango’. É, Manzo Ngunzo Kaingo. É a filial. É o Manzo dois”219. Por essa fala 

de Muiandê pode-se perceber que, apesar de o terreno ser propriedade da matriarca 

desde 2007, mais uma vez o assentamento do Candomblé foi o que determinou a 

transformação daquele espaço em um território quilombola de Manzo Ngunzo Kaiango. 

Além do sagrado, o terreno de Santa Luzia abrigou Mametu Muiandê e mais duas 

famílias agregadas que se instalaram ali e que ainda hoje residem no local. Além das 

residências, foram construídas também as estruturas necessárias ao funcionamento do 

Candomblé, como a cozinha e os quartos de santo que guardam os assentamentos de cada 

Inquice. Contudo, a comunidade ainda está em processo de estruturação, já que a 

mudança para Santa Luzia foi feita às pressas e sem preparação devida. 

O terreno de Santa Luzia está localizado em uma região de chácaras, o que permite 

também a criação de animais como galinhas e, num passado recente, cabritos, assim como 

o cultivo de algumas plantações para consumo próprio e para uso ritual e medicinal.  Da 

mesma forma que em Santa Efigênia, a área do Quilombo no bairro Bonanza também está 

em um forte declive, contudo, diferentemente daquela, a entrada é feita pela parte mais 

baixa do terreno220.  

De acordo com Lucas Liberato de Moura, candomblecista e morador de Manzo em 

Santa Luzia, a disposição das edificações segue o padrão das casas de Candomblé Angola, 

mesmo com algumas variações. Assim que se adentra a comunidade, do lado esquerdo da 

porteira, encontra-se uma estátua de madeira de cerca de 45 centímetros de altura com 

uma figura humana entalhada A estátua  é um fundamento da nação Jeje, definido como o 

assentamento mais antigo da casa, com mais de quarenta anos de existência, e que 

antigamente ficava assentada no território originário.  

                                                      
219

 MAMETU MUIANDÊ. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 
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 A explicação dos elementos que compõe o terreiro de Manzo em Santa Luzia nos foi feita por Lucas, 
candomblecista de Manzo, que vive em Santa Luzia. 



Num. 9543045186 - Pág. 109Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

 

Figura 10: Estátua de madeira na entrada do Quilombo em Santa Luzia 
Fonte: Acervo IEPHA/MG 

 

Ainda da porteira observa-se duas pequenas edificações construídas para abrigar os 

quartos de santos. À esquerda o quarto é de Nkossi221, deus do trabalho braçal e da guerra, 

tendo como um de seus elementos símbolicos o metal. Dentro desse quarto de santo, há 

um dendezeiro222, que é consagrado a Nkossi. Já à direita, está o quarto de Njila223, 

divindade da comunicação, das trocas eda virilidade. Njila é o mensageiro. Em Angola, Njila 

e Nkossi são os responsáveis pela segurança do terreiro. Esses Inquices são primeiros a 

serem reverenciados nos cultos do Candomblé. 
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 Em Ketu, Nkossi é Ogum. 
222

 É uma palmeira originária da costa ocidental da África e do seu fruto é extraído o azeite de dendê. 
223

 Em Ketu, Njila é Exu. 
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Figura 11: Quartos de santo da entrada. Ao fundo está o salão do terreiro. 
Fonte: Acervo IEPHA/MG 

 

Atrás dos quartos de santo, encontra-se o salão, ou o Abassá, no qual há duas 

janelas frontais e um vão de porta. Ao lado da porta há  um tronco de coqueiro. O salão 

tem seus fundamentos próprios. Em seu centro, há o intoto, enterrado no chão, e a 

comunheira, pendurada no teto 
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Figura 12: Salão do terreiro 
Fonte: Acervo IEPHA/MG 

 

 Ladeando a edificação, à direita, há um banheiro que é utilizado pelos 

frequentadores do terreiro, e outros pequenos cômodos, sendo o primeiro deles, a 

camarinha, onde são feitos os rituais de iniciação. Os demais são quartos de santo: da 

Inquice Matamba, senhora da casa e divindade à qual Muiandê foi consagrada; da 

Dandalunda, deusa do ouro, da beleza, da maternidade, das águas doces; da Kaiaia, que é 

a mãe de todos; e de Oxalá, que é o pai de todos. A maioria das paredes dos quartos de 

santo é feita de barro e as portas permanecem fechadas, pois o acesso a eles é restrita. Ao 

lado desses quartos, há uma cozinha, com as paredes abertas  e um fogão à lenha, onde 

são feitos os trabalhos da casa e dos filhos de santo, e onde são preparadas as comidas 

oferecidas nas festas.  
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No lado esquerdo, externamente ao salão existe um pequeno quarto onde Mãe 

Efigênia faz os jogos de búzios. Subindo as escadas laterais, encontramos um cômodo 

utilizado para a troca de roupas para os rituais e duas moradias, a primeira, de um filho 

sanguíneo de Mametu e a segunda é a casa da matriarca, localizada no topo do terreno. 

 

Figura 13: Muiandê no quarto de búzios, que fica na lateral esquerda do Salão 
Fonte: Acervo IEPHA/MG 

Na comunidade de Santa Luzia, está fincada a bandeira de Tempo, que está na parte 

mais alta, nos fundos do terreno. Aos pés da bandeira estão colocados os assentamentos 

para esse Inquice. Ao lado dela, há uma árvore ainda pequena de gameleira, planta 

consagrada ao Rei Tempo. De acordo com Lucas, os assentamentos desse Inquice ficam no 

espaço do quintal, pois “é impossível prender o tempo”224. Ao longo do quintal há mais 
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 LUCAS LIBERATO. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 
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quartos de santo, dedicados a outros Inquices com alguns quartos sendo  destinados a mais 

de um Inquice. 

 

Figura 14: Bandeira de tempo em Santa Luzia 
Fonte: Acervo IEPHA/MG 

Há também um pequeno quarto de santo, feito em estrutura de madeira com 

cobertura de telhas de fibrocimento e fechamento com peças de madeira dispostas 

horizontalmente e espaçadas. É ornamentado internamente com uma bandeira do Brasil e 

tecidos verdes e amarelos amarrados à estrutura, e na parte externa com varas de bambu 

dispostas verticalmente, sendo destinada aos caboclos. No caso do Candomblé de Nação 

Angola, os caboclos brasileiros também são cultuados, o que não é típico das outras 

Nações, segundo Lucas: 

O povo africano tem o costume de... Quando você chega numa terra alheia, você 
respeita os ancestrais daquela terra. Todo o nosso culto é ligado ao respeito ao 
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mais velho, ao caminho que ele andou. Inclusive as bênçãos que a gente pede, a 
forma que a gente usa, de certa forma é em respeito sempre aos mais velhos

225
. 

 

Na parte mais elevada há um quarto de santo em construção com paredes em pau-

a-pique e telhado de fibrocimento. Como informa Mãe Efigênia, o território está sendo 

construído e organizado aos poucos, e é considerado pela comunidade como território de 

Manzo. 

Na visão da matriarca da Comunidade sua transferência para Santa Luzia implicou 

em muitas transformações para a comunidade quilombola. Por isso, embora Manzo em 

Santa Efigênia seja a “cabeça” da comunidade, o local onde hoje está o terreiro é 

considerado como a filial de Manzo e espaço de resistência:  

Manzo em Santa Luzia é uma forma de... É a resistência, e é um sagrado. Ali [em 

Santa Efigênia] eu peguei uma vez, e trouxe pra cá [Santa Luzia]. Mas lá, ali é a 

pedra fundamental do Manzo, e aqui é filial do Manzo. Você entendeu? A cabeça 

é o Manzo e Santa Luzia é um braço”
226

. 

 

A extensão do território de Manzo se dá quando é assentado o intoto no Abassá em 

Santa Luzia. Desde então, ali passaram a acontecer (também, pois não deixam de 

acontecer em Santa Efigênia quando do retorno da comunidade), toques, atendimentos, 

festas e outras atividades do candomblé. Ali permanecem assentamentos de segurança do 

terreiro, como a comunheira227 e o intoto e assentamentos da entrada. 

                                                      
225

 LUCAS. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. Entrevista 
concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 

226
 MAMETU MUIANDÊ. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. Grifos acrescidos. 

227
 A comunheira, que apesar de não estar no lugar exato onde deveria estar (a cima do Intoto), permanece 
no território originário) 
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Sobre a manutenção do terreiro no território originário, Kidoiale conta a Marques 

que é também uma decisão tomada por Pai Benedito: 

Quando nos perguntam: vocês vão deixar o Intoto lá [no Santa Efigênia]? 
Respondemos: - não recebemos nenhuma ordem do próprio Pai Benedito para 
retirar o Intoto. Só vamos retirar quando ele falar: - tem que retirar [...]. Mas o 
que ele vem nos orientado até agora é para termos calma e paciência que tudo 
vai se ajeitar. Em momento algum ele disse vão se preparando e começa todo 
mundo a comprar terreno em Santa Luzia. A orientação que temos: - vamos 
continuar que tudo vai se ajeitar

228
.  

 

Sobre a decisão de Pai Benedito, Kidoiale comenta: 

Se levássemos o Intoto para Santa Luzia seria uma mudança definitiva. Nós não 
queremos. Até mesmo porque é o nosso território, nosso espaço, onde nós 
vamos morar juntos. Aí teríamos que formar um Quilombo lá118. Teria que ir 
várias famílias para lá. (...) quando nos perguntam: Vocês vão deixar o Intoto lá? 
Nós não recebemos nenhuma ordem do próprio Pai Benedito para retirar o 
Intoto

229
. 

Entre os dois territórios há um constante fluxo de pessoas, seja para visitar Mãe 

Efigênia, seja por motivos de reuniões familiares ou do candomblé. Os atendimentos e as 

benzeções, que acontecem semanalmente nos dois lugares, também continuam a atrair 

muitas pessoas, mesmo que não tenham uma relação com a religião de matriz africana. 

Toda terça, Muiandê atende no território originário e, sexta-feira, atende em Santa Luzia. 

As festas também se revezam entre os dois territórios, a de Pai Benedito, por exemplo, 

considerada a festa mais importante pela comunidade, acontece em Santa Efigênia, a de 

Caboclo Ubirajara, em Santa Luzia. 

No entanto, no território originário, atualmente, não acontecem mais as iniciações 

no Candomblé, pois a camarinha foi afetada pelas obras realizadas pela Urbel. Hoje, esse 

cômodo se encontra em Santa Luzia, o que faz com que haja, também, esse fluxo de 

iniciados ou neófitos para cumprirem suas obrigações. Já o Projeto Kizomba, por sua vez, 

                                                      
228

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 72. 
229

 MAKOTA KIDOIALE apud MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte... p. 132. 
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após a interrupção acarretada pela ação da Defesa Civil, está se reestruturando novamente 

no território originário de Manzo.  

Quando questionada sobre a forma pela qual as pessoas se referem ao território de 

Santa Luzia, Muiandê responde: “’Nós estamos indo pro Manzo’, aí eu pergunto: ‘Qual 

Manzo?’, Santa Luzia ou Santa Efigênia, aí eles falam: ‘estamos indo pra Santa Luzia’, aí 

alguém que tem carro traz meus filhos”230. 

 

4. DIMENSÕES RELIGIOSAS E SOCIOCULTURAIS DA COMUNIDADE 

4.1 Festas Religiosas 

 

No interior de cada comunidadede terreiro se elabora um rico repertório de formas 

de expressão, saberes, memórias, e lugares, cada qual com suas singularidades. Descrever 

alguns dos principais componentes desse repertório sociocultural favorece a evidenciação 

da complexidade da cultura aqui tratada, em especial por se tratar de uma comunidade 

quilombola.  

Na Comunidade de Manzo se vive uma relação irrestrita com o sagrado. De acordo 

com Marques, neste Quilombo, o Candomblé funciona como substantivo e adjetivo da 

comunidade. A trajetória Manzo é marcada pela contínua manutenção das suas tradições 

festivas e ritualísticas que por sua vez compõem e fortalecem a sua existência. Ao longo 

dos anos, reuniu rituais e festas que marcam a vivência coletiva, a religiosidade, o 

entretenimento e outras práticas da vida social dos sujeitos que vivem e frequentam a 

Comunidade. Todos esses elementos, vinculados ao seu lugar de ocasião, são considerados 

                                                      
230

 MAMETU MUIANDÊ. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 
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importantes para a sua cultura, memória e identidade de Manzo, organizando a vida 

cotidiana e o calendário de seus detentores.  

Configuram-se, portanto, como ocasiões diferenciadas de sociabilidade, que 

envolvem práticas complexas e regras próprias, com distintas responsabilidades, formas de 

preparação e consumo de comidas e bebidas, de produção de vestuário e indumentárias, 

entre outras que conformam a cultura e a identidade de Manzo, e que serão descritas a 

seguir. 

 

4.1.1 Festa de Pai Benedito 

 

Devido a grande importância que o Preto Velho Pai Bendito possui para a 

constituição dessa comunidade quilombola, a sua celebração é classificada como a mais 

importante festa de Manzo Ngunzo Kaiango. A Festa de Preto Velho ocorre todo último 

domingo do mês de maio, que é o mês dedicado às celebrações da abolição da escravidão 

no Brasil. 

Entidade que compõe o panteão de devoção da Umbanda, o Preto Velho é 

representado como um negro idoso e sábio, marcando a ancestralidade africana e o 

passado escravista do Brasil231. Apesar deste arquétipo, a entidade pode ser incorporada 

tanto por homens, jovens, e velhos, quanto por mulheres, como foi o caso de Mametu 

Muiandê. Como visto anteriormente, ela começou a incorporar o Preto Velho, ainda na 

infância, entidade que a acompanha ao longo da vida. Pai Benedito é, inclusive, 

considerado o elo com o território do quilombo, mesmo após o estabelecimento do 

Candomblé. 

Na cosmologia da Umbanda, os Pretos Velhos trabalham na linha da direita, ou seja, 

“para o bem”, utilizando as funções mágico-religiosas em prol da caridade. A festa é uma 

                                                      
231

 PRANDI, 1996; VELHO, 2009. 
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forma de homenagear essa entidade, tão importante na história do Quilombo e para as 

inúmeras pessoas que receberam suas bênçãos: 

Ele conquistou isso devido a ele ter curado muita gente, curou muito menino, 
muito adulto. Você falou de gratidão, toda vez que toca pra ele as pessoas que 
ele curou, que ele benzeu, que ele cuidou, não deixam de ir. Você pode não ver a 
pessoa há não sei quantos anos, aí você chega na festa de Pai Benedito está todo 

mundo lá 
232

. 

 

Symbelecy, filha de santo de Mametu Muiandê, acrescenta que a festa acontece 

como uma celebração à abolição da escravidão, visto que os Pretos Velhos são espíritos 

ancestrais dos afro-brasileiros escravizados no Período Colonial. 

[Com] os Pretos Velhos a gente lembra do passado da escravidão. Essa celebração 
é como se a gente tivesse comemorando a libertação dos escravos, eu levo pra 
esse lado. […] É fundamental poder falar sobre os negros, escravidão, inclusive 
tem cantigas de Preto Velho que falam isso 

233
. 

 

A celebração ao Preto Velho é realizada desde que a umbanda foi fundada na 

comunidade de Manzo, na década de 1970. A festa, propriamente dita, se dá no período 

vespertino, se estendendo até o início da noite de domingo. Atualmente, participam desta 

celebração, moradores do quilombo, filhos carnais e de santo de Mametu Muiandê, 

clientes espirituais de Pai Benedito (muitos que o acompanham desde que começou a 

atender), vizinhos, entre outras pessoas que têm proximidade com o Quilombo.  

Do modo como a festa atualmente se estrutura, os preparativos se iniciam com no 

mínimo trinta dias de antecedência, e envolvem diversas etapas, sendo que uma das 

                                                      
232

 LEMBOGI. [junho de 2017]. Belo Horizonte. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. Entrevista 
concedida à equipe que elaborou o Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo 
Kaiango como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte. Disponível no Acervo 
documental IEPHA-MG. Lembogi é a díjina de Renato da Silva, filho de Mametu Muiande, que atualmente 
tem 46 anos. 

233
 SYBELECY. [junho de 2017]. Belo Horizonte. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. Entrevista 
concedida à equipe que elaborou o Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo 
Kaiango como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte. Disponível no Acervo 
documental IEPHA-MG. 
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primeiras e mais importantes, é a consulta feita a Pai Benedito, que irá fornecer 

importantes direcionamentos a respeito da condução da festa como, por exemplo, as 

comidas que serão ofertadas no dia público.  

Outra etapa que antecede o festejo é o recolhimento de doações que irão garantir a 

realização do evento, e que são provenientes de diversas fontes, dentre elas, a própria 

comunidade e o poder público. Makota Kidoiale aponta que as doações são sempre 

incertas, sendo necessário um trabalho de mobilização ano a ano para garantir que a festa 

seja realizada. Por fim, os preparativos também envolvem a confecção da decoração e a 

aquisição de estrutura de som para as apresentações dos alunos do Projeto Kizomba. 

Nos dias mais próximos à festa, as cozinhas das casas do Quilombo começam a 

apresentar um maior movimento devido à preparação dos alimentos que serão servidos. 

As filhas de santo do Candomblé são, no geral, as responsáveis pela condução da cozinha, 

preparando os pratos típicos dos Pretos Velhos tais como canjiquinha, costelinha com ora-

pro-nobis, feijoada, dobradinha, entre outros. Em face da  destruição da cozinha pela ação 

da Defesa Civil,, as kifumbeiras234 precisam improvisar um espaço no quintal do terreiro 

para a preparação dessas comidas. Nos dias anteriores, há também a preparação dos doces 

para a mesa de Pai Benedito, para a qual são produzidas rapaduras, pés de moleque, 

dentre outros. 

Um ponto importante, destacado pelo próprio Pai Benedito e por quilombolas de 

Manzo, é a presença da fumaça do fogão a lenha, também improvisado devido à ação 

mencionada acima. A fumaça do fogão a lenha, que se espalha pelo Quilombo e pela 

vizinhança, é uma forma de simbolizar o início das celebrações. 

A decoração do local no dia da festa consiste, principalmente, em peças de chita, 

flores e folhas, e é feita pelos quilombolas de dentro ou de fora da religião e pelos filhos de 

                                                      

234
 No candomblé de Nação Angola, “kifumbeira” é o cargo feminino atribuído àquelas que são responsáveis 

por preparar as comidas que servirão de oferenda para as divindades. 
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santo. Makota Kidoiale é a principal responsável por todas as etapas, distribuindo tarefas 

entre filhos de santo, membros da comunidade e pessoas que se voluntariam para ajudar. 

No dia em que é aberta ao público, a festa se inicia com a apresentação do Bloco 

Kizomba, grupo de percussão do projeto de mesmo nome, que é realizada na Rua São 

Tiago, em frente à entrada do quilombo, por volta das 15 horas. Kidoiale explica que desde 

2002, quando o Projeto Kizomba foi idealizado, Pai Benedito abriu espaço para 

apresentações das crianças em suas festas. Isso porque, ele foi um dos principais 

incentivadores do Kizomba, e pedia para que as crianças mostrassem a ele o que estavam 

aprendendo. 

 

Figura 15: Apresentação dos alunos das oficinas de percussão durante a Festa de Pai Benedito. 
Fonte: Acervo PBH. 

Após a apresentação, que tem a duração aproximada de 40 minutos, os presentes 

são convidados a adentrar ao Quilombo para assistirem à apresentação da capoeira, outra 

das atividades que acontece no âmbito do Kizomba. É comum que essa última 

apresentação conte com a presença de algum outro grupo convidado. No espaço externo, 



Num. 9543045186 - Pág. 121Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

além das apresentações de percussão dos alunos do Projeto, acontece a montagem da 

mesa de doces e lanches.  

O início do ritual religioso ocorre por volta das 17 horas, com a feitura, pelos filhos 

de santo, de uma oferenda destinada a Pambu Njila, que é o Inquice da comunicação, dos 

caminhos e das encruzilhadas e, portanto, protetor dos terreiros. Chamada de Padê, esta 

oferenda feita de pimenta, azeite de dendê e farinha, é colocada no assentamento deste 

Inquice, que fica ao lado da escada de entrada do Quilombo, fazendo a ligação entre o 

mundo de fora (a rua) e o de dentro (o terreiro). 

Já no terreiro, após esse ritual, iniciam-se os cantos para Preto Velho, que giram em 

torno de narrativas ligadas a experiência da escravidão, a exemplo dos versos transcritos a 

seguir: 

No tempo da escravidão 

Quando o senhor me batia 

Eu gritava por Nossa Senhora 

Ai meu Deus 

Quando a pancada doía 

 

No dia 13 de maio 

A assembleia trabalhou 

Trabalhou, trabalhou, trabalhou 

Em nosso louvor 

 

À medida que os pontos são cantados, as entidades “descem” ao terreiro por 

intermédio da mediunidade de alguns filhos de santo, que se vestem com roupas na cor 

branca e com ojás (panos amarrados à cabeça). Neste momento, Mametu Muiandê 

incorpora o Preto Velho Pai Benedito. 

Seguindo a celebração, o terreiro recebe a visita da Guarda de Moçambique de São 

Benedito, que participa da festa desde 2016, mediante um pedido de Pai Benedito, que 

disse querer todo seu povo festejando os Pretos Velhos, incluindo as guardas de Congado, 
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que são uma tradição afro-brasileira cultivada desde o Período Colonial por negros 

escravizados. Este pedido foi então, prontamente atendido por Makota Kidoiale, que soube 

que um assíduo participante da festa era capitão de Moçambique desta guarda. O convite 

para participar da festa foi aceito com satisfação. A guarda chega pela Rua São Tiago, 

tocando os seus tambores, e é recebida por Mametu Muiandê, realizando um pequeno 

cortejo pela rua e descendo as escadas da entrada do Quilombo, até chegar ao terreiro. 

 

Figura 16: Guarda de Congado São Benetido na Festa do Preto Velho. 

Fonte: Acervo PBH. 

Ao toque da guarda e dos atabaques, os Pretos Velhos, incluindo Pai Benedito, dão 

passes e benzem as pessoas que participam da festa. Muitas dessas pessoas são clientes 

espirituais do terreiro há muitos anos e comparecem à festa, principalmente, para 

agradecer pelas graças alcançadas através de Pai Benedito. Neste momento, a entidade de 

Mametu Muiandê batiza as crianças nascidas durante o ano no Quilombo e também 

crianças de outros lugares. No fim da tarde é servido um jantar com as comidas típicas da 

entidade. Por volta das 20 horas, tem-se a “subida” dos Pretos Velhos, quando os médiuns 

desincorporam as entidades, marcando o encerramento da festa. 
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Figura 17: Pai Benedito batiza as crianças, incoporado em Muiandê durante a festa. 
Fonte: Acervo PBH. 

Em 2017, o Instituto Undió – uma organização parceira do Quilombo, que realiza 

projetos voluntários, levando oficinas de artes a jovens moradores de periferia, incluindo o 

Projeto Kizomba – ofereceu uma grande mesa de café da tarde, com doces, bolos, café, 

chás e biscoitos, servidos do lado de fora do Quilombo. A mesa foi montada na rua, 

enquanto acontecia a apresentação do grupo de percussão. 

Os sentidos da festa passaram por transformações, desde que Pai Benedito pediu 

pela criação do Projeto Kizomba. Desde então, segundo Makota Kidoiale, a festa que era 

indistintamente dos Pretos Velhos passou a ser a Festa de Pai Benedito, já que, por ser o 

grande incentivador do Projeto, o espaço do sagrado tornou-se também o espaço cultural 

para as apresentações do Kizomba. Essa transformação fez com que houvesse uma 

ampliação da festa ao longo dos anos, crescendo e diversificando o seu público para além 

da vizinhança mais imediata do entorno do Quilombo.  
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Anteriormente, o evento consistia em um toque235 para os Pretos Velhos, contando 

com a presença principalmente dos filhos de santo. Havia o batizado, as benzeções e 

cantigas, porém não havia as outras atividades culturais. Houve, portanto, um crescimento 

do público que participa da festa que, atualmente, conta não somente com filhos de santo 

de Muiandê, mas com pessoas de fora do Quilombo. Um dos motivos é o crescimento da 

família de santo da matriarca, que atualmente já tem filhos de santo que são zeladores de 

suas próprias casas de Candomblé, tendo assim uma grande presença de netos de santo de 

Muiande. 

A festa é também o único grande momento de reunião da família de Mametu 

Muiandê, desde que ocorreu o conflito com a Defesa Civil de Belo Horizonte, que culminou 

com a descaracterização do território. O episódio, que se deu no ano de 2012, foi 

profundamente desagregador para a comunidade, que perdeu importantes referências 

culturais, inclusive, para a festa de Pai Benedito, tais como o fogão a lenha. 

A celebração de Pai Benedito é, portanto, um momento que passa a agregar 

pessoas com as mais diferentes afinidades com o local e com o Preto Velho. Segundo 

Lembogi, filho de sangue de Muiandê, a festa que antigamente era restrita apenas aos 

filhos de santo, passa a ser aberta a toda a cidade: 

Ela deixou de ser festa de Pai Benedito pra ser uma festa mais popular da cidade. 
[…] se tornou a festa mais importante. Só que ela deixou de ser nossa, agora ela 
virou uma festa de todo mundo, um patrimônio, igual vocês estão fazendo aí. Aí 
vem congado, capoeira, percussão, tambor de crioula, virou uma festa tradicional 
236

. 

 

Kidoiale também ressalta esse aspecto que torna a Festa de Pai Benedito uma 

celebração que agrega e dá espaço para as mais diversas manifestações de matriz africana 

e afro-brasileira. 

                                                      
235

 As festas para os Inquices são, geralmente, chamadas de ‘toques’. 
236

 LEMBOGI. [junho de 2017]. Belo Horizonte. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. Entrevista 
concedida à equipe que elaborou o Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo 
Kaiango como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte. Disponível no Acervo 
documental IEPHA-MG 
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Eu acho muito bonito a festa do Pai Benedito porque é um encontro de todos os 
povos. É como se Manzo abrisse as portas e se mostrasse por inteiro. Toda a 
família participa e se envolve com interesse da festa acontecer. É uma festa que 
não é apenas um toque para Pai Benedito. Hoje não, hoje a festa do Pai Benedito 
é o espaço para mostrar que tudo que nos foi arrancado ainda tem força aqui 

237
. 

 

As falas de muitas pessoas da comunidade, nesse sentido, demonstram que a festa 

de Pai Benedito é um momento de agregação e celebração dessa entidade, que está 

profundamente imbricada à origem e continuidade dessa comunidade quilombola.  

 

4.1.2 Festa de Caboclo 

 

Assim como as outras entidades do panteão da Umbanda, Muiandê começou a 

incorporar seu guia, Caboclo Ubirajara, desde nova. Por essa razão, assim como Pai 

Benedito, essa entidade também participou ativamente da criação de seus filhos. 

Todas as entidades dela [Muiande] manifestaram com ela muito nova, muito 
cedo, então eles têm uma importância na nossa vida, e tem uma importância na 
vida da minha mãe, mais do que na nossa. Então se os filhos de santo dela do 
candomblé não quiserem realizar essa festa, nós, os filhos dela, somos obrigados 
a realizar essa celebração 

238
. 

 

A Festa de Caboclo é citada por Makota Kidoiale, como “uma das mais tradicionais” 

do candomblé de Nação Angola. Além de ser uma celebração às entidades espirituais 

ligadas aos povos indígenas, é também o momento ritual em que a Nação Angola expressa 

alguns de seus principais traços culturais e tradições. Em Manzo, a Festa de Caboclo é 

realizada desde os anos 1980, geralmente no mês de novembro, e mobiliza toda a 

comunidade do terreiro. A data é determinada ano a ano, de acordo com consulta ao 
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Caboclo Ubirajara, uma das entidades mentoras de Muiandê. 

Joana D’Arc da Silva, filha de sangue de Mametu Muiandê, explica que a Festa de 

Caboclo “é como uma festa indígena”, a decoração é feita no salão do terreiro com folhas, 

peças de chita e bandeiras do Brasil, já que essas entidades representam a ancestralidade 

dessa terra. Um bolo é oferecido pelas entidades aos convidados, além de bebidas feitas de 

ervas e raízes, muitas frutas, cereais e sementes. Os alimentos servidos são tanto comidas 

típicas das culturas indígenas brasileiras, quanto comidas tradicionais do candomblé da 

Nação Angola: farofa de carne seca, tapioca, banana da terra frita, mandioca, milho assado, 

peixes, broas, cubu de fubá, entre outras. 

Durante a festa, uma mesa é organizada com essas comidas, que são oferecidas aos 

convidados. Diferentemente do usual entre as festas das religiões afro-brasileiras, nas 

quais os filhos de santo e visitantes oferecem comidas às entidades, são as entidades que 

oferecem a comida ao público presente. No interior do terreiro, um toque para todos os 

Inquices dá início à festa. Após essa cerimônia, na parte exterior ao terreiro, tem-se um 

samba de caboclo, momento no qual as entidades dançam ao som dos atabaques.  

O samba de caboclo precisa de bastante espaço para acontecer e, atualmente, 

acontece no terreiro localizado em Santa Luzia. Essa foi, inclusive, uma exigência feita pela 

própria entidade a Muiandê, que adquiriu o terreno no qual a festa acontece hoje. Até 

meados de 2007, a festa ainda acontecia em Santa Efigênia. 

Para realização dessa festa também são recolhidas doações, geralmente de 

terreiros parceiros, de comerciantes locais, filhos de santo e amigos da comunidade. Ainda 

que em alguns momentos encontrem dificuldades financeiras para a realização das festas, 

foi ressaltado que elas nunca deixam de acontecer, pois há intervenções das entidades. 

Sessy Luanvy explica que uma das motivações da realização dessa e das outras 

festas é homenagear e agradecer todas as graças alcançadas através das entidades. 
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A festa de caboclo acontece porque, quando você se inicia [na religião], você 

precisa dar um agrado para sua entidade, porque ela te dá tudo o ano inteiro. 

Então não custa você tirar um dia da sua vida pra agradar essa entidade 
239

. 

 

Não só a Festa de Ubirajara, como todas as festas de celebração das entidades são 

percebidas como um momento para agradecer às benfeitorias realizadas por eles nas vidas 

de seus membros e da própria comunidade. 

 

4.1.3 Outras festas  

 

 O cotidiano do candomblé envolve uma série de preceitos a serem seguidos em 

função do sagrado que rege o terreiro. São reuniões públicas, os chamados toques, as 

atividades ritualísticas ordinárias, que compreende a preparação e oferta de alimentos 

para os Inquices, os banhos, além dos atendimentos ao público e os jogos de búzios240. 

Além dessas ocupações de rotina, o candomblé possui também um intenso calendário de 

festividades a ser seguido ao longo do ano.  Em Manzo, este calendário é composto das 

festas para os Inquisses, referidas como toques, sendo comum o povo do terreiro se referir 

a elas da seguinte maneira: “vamos tocar para Kavungo” ou “vamos tocar para 

Matamba”241.  

Como anteriormente pontuado, esse calendário sofreu uma série de alterações ao 

longo do tempo, com algumas festas deixando de existir antes da mudança territorial, ao 

passo que outras, após essa intervenção. As celebrações que ainda permanecem, 
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continuam acontecendo, ou no território originário, ou no território de Santa Luzia. 

Mametu Muiandê conta a respeito do calendário festivo de Manzo: 

A festa de Pai Benedito é o ultimo sábado, ultimo domingo de maio, todo 

mundo... Essa já virou patrimônio da cidade, festa de Pai Benedito, junta gente 

demais. De Obaluaê eu faço aqui, ela vai, ela aqui tem de 10 até 25 de agosto, a 

de Cosme é agora mês que vem, faço no inicio de outubro. Iansã [Matamba] em 

novembro. Dezembro é as Inquissianas, as festas das Inquissianas da casa, todas 

as santas mulheres, as inquissianas, eu tô falando pra vocês [inaudível]. Todas as 

inquissianas são: Iansã, Oxum, Iemanjá, Eoá, Eoá não, Eoá é do ketu... ,é Nzinga 

Lumbondo as santas mulheres da casa, Nzumba, todas as santas mulheres da 

região. E, janeiro é abertura, aí eu faço as águas de Oxalá, em janeiro, início de 

janeiro eu faço as águas de oxalá, é muito bonita...
242

. 

 

A festa de Wunji, Cosme e Damião ou também erês, citado pela matriarca acontece 

em duas etapas, de acordo com Marques (2015). No período da manhã, consiste em uma 

celebração do Projeto Kizomba e, à tarde, participam as entidades, os wunji. No dia dessa 

festa, é promovida uma Caminhada pela Paz, que tem como bandeira o respeito à 

diversidade religiosa e que conta com a participação da comunidade de Manzo: 

A gente fala festa, mas eu não falo festa, eu falo uma homenagem, um 
agradecimento, porque a gente pede eles tanto, e eles te atendem e é tão pouco 
que a gente tem pra oferecer, é muito pouco. E eu falo pros meus filhos de santo: 
“ah mas...não, nós temos tão pouco pra doar, e nós recebemos tanto deles”. E eu 
acho que nós temos mais é que agradecer. 

243
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4.2 Manzo Ngunzo Kaiango: Uma casa de portas abertas 

 

Mametu Muiandê costuma definir Manzo como uma “casa de portas abertas”244. 

Os significados dessa afirmação são amplos, mas existem algumas dinâmicas no quilombo 

que ajudam a entender essa definição. Em primeiro lugar, há um forte sentido de caridade 

advinda dos trabalhos de Pai Benedito. Após adquirir a área que viria a se tornar o 

quilombo Manzo, Muiandê prometeu que todos que precisassem de “um cantinho” seriam 

acolhidos, uma vez que ela mesma viveu a experiência de morar nas ruas: 

Criei aqui mais de 18 filhos dos outros e sei lá mais quantos. Se aparecia na minha 
porta eu pegava. Sabe, é muito difícil morar na rua, eu morei na rua com dois 
filhos. Então eu pedi e prometi ao Santo: que se não perdesse minha casa, todos 
que aparecessem na minha porta precisando, eu daria um cantinho para eles 
morarem. Porque, meu filho, a pior e a melhor experiência que eu tive na minha 
vida foi esta: amanhecer e anoitecer sem saber para onde ir. Mas para mim não 
foi sofrimento e sim experiência [fala emocionada]. (...) alguns dizem: “ Mãe! A 
senhora é doida. Quem é que você colocou em casa”. Eu digo: “- sei lá gente. Não 
sei da onde veio. Apareceu ai na porta.” [...] Nossa missão é essa: abrir as portas 
para quem precisa. É o meio que nós temos para agradecer e agradar a Deus, os 
Inquices e as humanidades

245
. 

 

Mesmo com o exíguo território de Manzo em Santa Efigênia, a chegada de novas 

pessoas com necessidade de moradia, seja da família ou não, é prontamente acolhida. 

Como apresentado anteriormente, são frequentes as alterações construtivas nas casas do 

território, que ocorrem em função dos constantes fluxos no quilombo. Essa dinâmica, diz 

Muiandê, tende a se constituir também no território de Santa Luzia: 

Então eu fiz uma promessa, pra Nossa Senhora [inaudível], que se ela arrumasse 
um canto pra mim morar com os meus filhos que quem precisassem eu ia dividir 
o espaço com ele. É o que aconteceu lá no Manzo [no bairro Santa Efigênia] e tá 
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começando aqui [em Santa Luzia]. Aqui eu já tenho duas pessoas morando aqui 
comigo. E pretendo fazer aqui, encher aqui, precisou vem, vem morar 

246
. 

 

Em segundo lugar, além de ser um espaço que promove a segurança habitacional 

para o grupo, “a casa de portas abertas”, se abre também para qualquer pessoa que 

necessite de atendimentos medicinais e espirituais, nas ocasiões das festas públicas e para 

os alunos do Projeto Kizomba. Essas ocasiões serão abordadas a seguir. 

 

4.2.1 Curas (atendimento/benzeção/curas) – função terapêutica e de 

acolhimento 

 

Antes de sua iniciação no Candomblé, quando a vida de Efigênia era voltada 

inteiramente à Umbanda, sua subsistência também foi garantida pelos trabalhos espirituais 

com suas entidades Exu Paredão, Caboclo Ubirajara e Pai Benedito, através das doações 

que conseguia intermediada por eles. Isso se reforçou a partir do momento em que 

Efigênia se tornou Mametu Muiandê, exercendo as atividades cotidianas do terreiro, como 

atender clientes para jogos de búzios, consultas e trabalhos espirituais. Esse é um 

movimento muito comum entre pais e mães de santo do Candomblé, “além do sacerdócio 

religioso, a magia é quase que uma atividade profissional paralela de pais e mães-de-santo, 

voltada para uma clientela sem compromisso religioso”247. 

O Candomblé, diz Prandi (2004), assim como a umbanda, é também, uma “agência 

de serviços mágicos”, que  

oferece ao não-devoto a possibilidade de encontrar solução para problema não 
resolvido por outros meios, sem maiores envolvimentos com a religião. Sua 
magia passou a atender a uma larga clientela, o jogo de búzios e os ebós do 
candomblé rapidamente se popularizaram, concorrendo com a consulta a 

                                                      
246

 MAMETU MUIANDÊ. [10 de setembro de 2018]. Santa Luzia. Projeto Povos e Comunidades Tradicionais. 
Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva, Laura Moura Martins e Mariana Rabêlo de Farias. 
Disponível no Acervo documental IEPHA-MG. 

247
 PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé, 2004, p. 228. 



Num. 9543045186 - Pág. 131Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

caboclos e pretos-velhos da umbanda
248

. 

 

Desde o início da Senzala de Pai Benedito, um grande número de pessoas 

procuravam Efigênia, em busca de aconselhamento espiritual e de cura para os problemas, 

muitas vezes considerados sem solução pela medicina tradicional. Com o início do 

candomblé, esse movimento aumentou, segundo a matriarca: 

Eu tocava só umbanda pra Pai Benedito, ali naquele local ali, eu, eu incorporava 
meu Preto Velho. Eu falo que ele é o médico da comunidade ali. Ele fazia cura, 
chegava gente queimada, chegava gente com problema sério de saúde... menino 
engolia alfinete aberto, punha pra fora fechado... Eu falo que as... nós, espíritas, 
deveríamos ter oportunidade de também dar o testemunho. Porque, tanta coisa, 
que eu já vi nessa minha vida, que já foi realizada dentro daquele terreninho de 
Manzo ali... que eu vou te falar... é coisas muito séria, é coisa muita sagrada, 
dentro do sagrado... 

249
. 

 

Assim, seja no âmbito da umbanda ou do candomblé, Mametu Muiandê possui um 

amplo domínio sobre os fundamentos mágico-religiosos, um vasto repertório de saberes 

sobre o uso das plantas, das rezas e benzeções, bem como o domínio dos rituais de ambas 

as religiões. 

 O ofício da benzeção faz parte do extenso repertório de saberes de Mametu 

Muiandê e sempre esteve ligado à sua família. Sua mãe, dona Pingo, era benzedeira e 

ensinou os netos, Jorge (Kemboalá), e Joana (Sessy Luanvy). Já Muiandê aprendeu 

observando as benzedeiras do vilarejo onde morava na cidade de Ouro Preto, quando 

ainda era criança.  

A transmissão desse ofício acontece no cotidiano, através da observação e da 

interação entre mestre e aprendiz. Não há uma iniciação formal, mas é necessário atenção 

para aprender as rezas, a utilização das plantas e os procedimentos específicos para benzer 

e curar os mais variados males, físicos e espirituais. “Todas as rezas são diferentes”, diz 
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Sessy Luanvy. Ela também revela a importância de “passar pra frente” os saberes ligados a 

este ofício. Segundo a benzedeira, todos aqueles que detêm esse conhecimento devem 

ensinar para, ao menos, uma pessoa. Contudo, Kemboalá explicou que ainda não 

transmitiu esse ofício a ninguém.  

Alguns dos elementos materiais usados nas benzeções são: uma trouxinha de pano 

e uma linha com agulha, para cozer torções; um copo com água ou uma rodilha e uma 

panela de pedra, para curar dor de cabeça; um pedaço do caule do assa-peixe, para 

mordida de cobra; uma vara de assa-peixe ou uma vara de mamona, para curar cobreiro.  

Muitas das plantas usadas nas benzeções podem ser cultivadas em casa, nos 

quintais. Quando precisam de alguma planta que é encontrada apenas em matas, os 

benzedores de Manzo recorrem, principalmente, ao entorno do quilombo, em Santa Luzia, 

que se encontra em uma região de mata.  

          Kemboalá disse que não é necessário um lugar específico para realizar a benzeção, 

porém, costuma benzer sempre em sua casa, no bairro Taquaril. Diferentemente de Sessy 

Luanvy, moradora do bairro Minas Novas que, de um modo geral, é procurada por pessoas 

de diversas idades, Kemboalá disse benzer crianças, especialmente. Segundo sua 

companheira Maria das Graças de Souza Silva, 68 anos, ele é uma referência como 

benzedor na região onde moram. 

Em Manzo, seja em Santa Luzia, seja em Santa Efigênia e, para além dessas 

localidades, seja no bairro Taquaril e ou Bairro Minas Novas, muitas pessoas são atendidas 

em busca de soluções para seus males espirituais, de saúde, psicológicos ou afetivos.  

Outra forma de atendimento prestado são os aconselhamentos espirituais, feitos 

pelas entidades, através do transe de incorporação na Mametu e nos outros médiuns que 

dão passes e prestam consultas a quem procura o terreiro. 
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4.2.2 Projeto Kizomba (enfocar cidadania) 

   

O Projeto Kizomba é sempre referenciado pela comunidade com muito orgulho, por 

ser mais um dos resultados da vontade de Pai Benedito. Com o intuito de realizar aulas e 

oficinas para as crianças e adolescentes da comunidade de Manzo e de seu entorno, esse 

projeto surgiu como forma de ocupar o tempo livre desse público com práticas educativas 

e culturais. As aulas do projeto ocorrem no Salão do terreiro, que foi cedido por Muiandê e 

por Pai Benedito para a realização das atividades. 

Apesar de não estar diretamente vinculado ao candomblé, o Kizomba possibilita a 

aproximação dos alunos das diversas manifestações culturais negras, inclusive a própria 

religiosidade, e muitos deles participam dos momentos festivos do terreiro, mesmo que 

não sejam adeptos da religião250. De acordo com Marques,  

O Projeto Kizomba é visto pelas lideranças do Quilomblé, como uma forma de 
comunicação dos seus modos, saberes, fazeres e viveres aos moradores do 
entorno e ao poder público e também como um processo de legitimação das 
cobranças por direitos junto a estes poderes, visto que a Comunidade assenta no 
projeto uma forma de contribuir - nos moldes da forma-Estado, ainda que com 
conteúdos de sua própria sociocosmológica – com a persecução de uma melhoria 
na vida dos jovens da região onde se localiza o Terreiro

251
. 

 

Dessa forma, o projeto adquire uma importante dimensão de cidadania, em função 

trabalho socioeducativo gratuito oferecido por Manzo à comunidade mais ampla. Em uma 

região da cidade que possui escassas opções de lazer e de educação para além da escola 

formal, o projeto é fundamental para que os jovens possam conhecer e conviver com a 

diversidade cultural e religiosa, bem como valorizar a cultura afro-brasileira, posto que 

muitos dos alunos atendidos são negros. Para os quilomblecistas de Manzo, o Kizomba é 

considerado um  
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 QUEIROZ, Ana Maria Martins. Um quilombo no terreiro: território e identidade em Manzo Ngunzo 
Kaiango. 2012, p. 164-165. 
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 MARQUES, Carlos Eduardo. Bandeira Branca em Pau Forte: A Senzala de Pai Benedito e o Quilomblé 
Urbano de Manzo Ngunzo Kaiango... p. 199. 
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significativo trabalho por eles desenvolvido. Muitas das buscas pela melhoria das 
condições da comunidade têm como elemento propulsor, as ações do Kizomba. 
Um dos grandes interesses de Manzo é a ampliação do projeto, a fim de obter 
meios para oferecer outras atividades para os alunos. No entanto, a 
disponibilidade de espaço no quilombo é restrita e a escassez de recursos 
financeiros tornam maiores as dificuldades para que as atividades se 
expandam

252
. 

 

Na época em que a Defesa Civil interditou o acesso dos quilombolas ao território de 

Manzo, mais de 70 crianças participavam das atividades artísticas e culturais que o 

Kizomba oferecia. O Projeto, que visa ser uma alternativa para a realidade das crianças e 

jovens de periferia, teve que ser paralisado. Sobre essa interrupção e as consequências 

para seus alunos, Muiandê questiona: 

Eu quero encontrar esse povo [do Estado] e perguntar, por quê? Por quê que nos 
tiraram daqui e nos levaram pro abrigo? Acabou com o projeto [Kizomba], por 
quê? Hoje a maioria dos meninos [que participavam] do projeto estão no crime, 
tirando foto mostrando metralhadora, cigarro de maconha […]. É isso que eles 
queriam? Ainda conseguimos salvar o sangue, a família, o pouco de vocês que são 
da família. Mas e o projeto com 72 crianças? O que que aconteceu com esses 
meninos? Veja aí, os meninos estão postando foto com maconha, metralhadora, 
é isso que está acontecendo. É isso que o governo tem que olhar, é isso que a 
humanidade tem que olhar. […] Os outros na droga lá na Serra, um preso, e aí? A 
capoeira, o samba de roda, a gente inventando coisas pros meninos aprenderem, 

para ocupar a cabeça deles. Eu quero uma explicação pra isso
253

. 

 

 

Somente em 2016, ele foi retomado, e até hoje está se reestruturando, com aulas 

de capoeira e percussão, através da autogestão da comunidade e de apoiadores. A 

comunidade afirma que diversos recursos são desejáveis para uma melhor manutenção do 

projeto, sendo um dos pontos a serem trabalhados nas ações de salvaguarda.  

                                                      
252

 QUEIROZ, Ana Maria Martins. Um quilombo no terreiro: território e identidade em Manzo Ngunzo 
Kaiango. 2012, p. 164-165. 

253
 MAMETU MUIANDÊ. [junho de 2017]. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PBH. FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA. Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango 
como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belo Horizonte, Belo Horizonte, 2018. Disponível no 
Acervo documental IEPHA-MG. 
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5. MOTIVAÇÃO PARA O REGISTRO 

 

Após a caracterização e análise histórico-cultural de Manzo Ngunzo Kaiango em 

seus múltiplos aspectos, torna-se de fundamental importância apontar os valores que 

atribuem a este bem a “significância cultural” que justifica sua proteção por meio do 

Registro Imaterial, que irá orientar as Ações de Salvaguarda. 

A expressão “significância cultural” vem assumindo, nas últimas décadas, um lugar 

de destaque nos debates em torno da preservação do patrimônio cultural. Nesse sentido, a 

Carta de Burra foi o instrumento responsável por consolidar este conceito, compreendido 

enquanto “valor estético, histórico, científico, social ou espiritual, para as gerações 

passadas, presentes e futuras”254. Assim, pensado de uma perspectiva qualitativa, um 

sistema valorativo é estabelecido visando a proteção dos bens culturais; processo que se 

dá a partir da participação dos diversos atores sociais envolvidos na produção e 

reprodução do bem cultural. Cabe pontuar, contudo, que tais valores não são inerentes aos 

bens culturais, podendo, inclusive, mudar ao longo do tempo ou, ainda, coexistirem valores 

contraditórios e antagônicos.  

A determinação da significação cultural é, portanto, uma etapa fundamental do 

processo de gestão dos bens culturais, servindo de diretriz para a conservação e 

salvaguarda dos atributos valorados para as futuras gerações. Em síntese, a declaração de 

significância funciona como uma ferramenta que auxilia no monitoramento, permitindo 

identificar as continuidades e transformações dos atributos dos bens, norteando as 

estratégias de salvaguarda. 

A compreensão de valor de significância como algo atribuído e não inerente ao bem 

cultural e da intrínseca dinamicidade que lhe é conferido reforçam o entendimento de que 

                                                      
254

 Art. 1, carta de Burra. ICOMOS, Austrália, 1999. 
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a determinação da significância deve ser revista de tempos em tempos. Essa revisão 

mostra-se particularmente necessária quando estamos tratando do patrimônio imaterial, 

que tende a ser mais dinâmico em seus processos de transformação e ressignificação do 

que o patrimônio tangível, cuja preservação pressupõe senão a imutabilidade, a pouca 

alteração em seu aspecto material. Afinal, as práticas coletivas estão em constante 

transformação, modificando também os sentimentos, as memórias e as ideologias comuns. 

Os valores que geram os significados ou a significância dos bens são, inevitavelmente, 

transformados ou substituídos no horizonte temporal.  

Esse entendimento, por sua vez, vai ao encontro do Decreto estadual 42505 de 15 

de abril de 2002 que “Institui as formas de Registros de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial ou Intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais”. Segundo o 

artigo 8º do Decreto: “O IEPHA/MG fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo 

menos a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Curador, que decidirá sobre a 

revalidação do título de Patrimônio Cultural de Minas Gerais”. Por meio da revalidação, é 

possível analisar a ocorrência ou não de alteração nos valores de significância e, por 

conseguinte, rever ou readequar o plano de salvaguarda, compatibilizando-o com a nova 

realidade do bem cultural. 

A ação de identificação do valor de significância, bem como a construção e revisão 

do plano de salvaguarda a partir de tais valores deve ocorrer sempre em conjunto com os 

detentores e a coletividade em geral. Posto isto, os valores identificados ao longo do 

processo e agora atribuídos a Manzo Ngunzo Kaiango são: valores históricos, culturais, de 

existência e de memória sensível. 

A Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango Manzo expressa, de modo 

incontornável, um valor de existência, que é “[...] dado a bens ou a seres vivos pelo simples 

fato de existirem ou viverem”. Nesse sentido, “existir inquestionavelmente significa ter 
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existência concreta”255. Mesmo que a trajetória como comunidade negra e de terreiro, 

tenha sido historicamente atravessada por distintas situações de preconceito, 

vulnerabilidade, conflitos e violações de diversas naturezas, a firme manutenção do seu 

modo de vida tradicional é o maior indicativo da concretude da experiência de ser e estar 

em comunidade. Assim, para Manzo existir é, sobretudo, um ato de resistência.  

Além disso, destaca-se que em Manzo, há diversas especificidades nas visões de 

mundo, nos modos de viver e em seus conjuntos de saberes, que consolidam sua 

importância no conjunto cultural do estado e que justificam seu reconhecimento e 

salvaguarda como Patrimônio Cultural Imaterial.  

Do ponto de vista do patrimônio, entende-se que em seu valor de existência, é 

possível reconhecer as outras formas de habitar a cidade e de com ela se relacionar, 

distintas das lógicas hegemônicas do modelo de planejamento urbano pensado e 

executado para a cidade de Belo Horizonte desde sua fundação como capital do estado. 

Nessa perspectiva,  

trata-se de considerar o próprio habitat como ato cultural por compreender uma 
totalidade complexa feita de normas, de hábitos, de repertórios, de ações e de 
representações dos seus habitantes enquanto membros de uma determinada 
comunidade

256
. 

 

De acordo com dados da Fundação Cultural Palmares, Minas Gerais possui em torno 

de 328 Comunidades Remanescentes de Quilombos autorreconhecidas257, sendo que a 

grande maioria se encontra no contexto rural. A territorialidade dessas comunidades está 

ancorada, sobremaneira, na subsistência proveniente das atividades extrativistas, agrícolas 

e de criação.   

                                                      
255

 LACERDA, Norma. Valores dos bens patrimoniais. Lacerda, Norma; Zancheti, Silvio Mendes (org.). Plano de Gestão da 

Conservação Urbana: Conceitos e Métodos. Olinda: Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, 2012. 
256

 LACERDA, Norma. Valores dos bens patrimoniais... 2012.  
257

 Cf. <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/QUADRO-GERAL-29-01-2018.pdf> acesso em 
04/10/2018.  

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/QUADRO-GERAL-29-01-2018.pdf
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De maneira distinta, os quilombos em contextos urbanos, mobilizam outras 

relações com o território, que não aquele do “trabalho e da produção econômica como 

fator de subsistência e agregação da comunidade”258. De acordo com Frank Marcon, 

São outros os fatores das referências cognitivas no espaço urbano quilombola, 
onde as moradias, os prédios, as calçadas, as ruas, as praças, os monumentos, as 
relações sociais e tudo que possa haver sobre esta ampla paisagem, tornam-se 
parte das referências possíveis implicadas pelo movimento dinâmico das pessoas 
na cidade

259
. 

 

No caso particular de Manzo, definido como um quilombo urbano, a ligação 

estabelecida com o território e o seu senso de comunidade se dão pela via das 

religiosidades praticadas. Isto pode ser observado pela forma como a comunidade se 

materializou, manteve e ampliou, sempre a partir da determinação do sagrado, primeiro 

através da entidade Preto Velho Pai Benedito, com a escolha do terreno do bairro Santa 

Efigênia e, em seguida, do Caboclo Ubirajara, em Santa Luzia.  

Diante da identificação de que Manzo, enquanto uma comunidade umbandista e 

candomblecista vive suas múltiplas experiências espaciais a partir do sagrado, é possível 

lhes atribuir também valores culturais. Esses valores se ancoram no fato de Manzo Ngunzo 

Kaiango ser uma comunidade negra e de terreiro, sendo que as religiosidades afro-

brasileiras são as referências culturais fundantes que organizam a vida comunitária do 

Quilombo em seu território. De acordo com a visão de mundo dos quilombolas de Manzo, 

o Candomblé, e também a Umbanda, é o que os fazem “caminhar juntos”, ou seja, viverem 

em comunidade e se reconhecerem dentro de um sistema de valores tradicionais baseados 

no sagrado. Makota Kidoiale reafirma esta noção ao pontuar: 

[...] “- se não tiver candomblé não vale a pena ser Manzo. Não vale a pena ser 
comunidade, não vale a pena ser nada.” Para mim tudo começou pela religião. 
Inclusive até a nossa vinda para cá [bairro Santa Efigênia]. Nossa moradia aqui, a 
casa que a mãe conseguiu foi tudo por causa da religião. Então se não houver 

                                                      

258
 MARCON, Frank. Quilombo urbano da Maloca: espaço e etnicidade em Aracaju/SE. In: LEITE, Rogério Proença (Org). 

Cultura e vida urbana: ensaios sobre a cidade. São Cristóvão: Editora UFS, 2008. p. 85/106. 
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 MARCON, Frank. Quilombo urbano da Maloca... 2008. 
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candomblé não vale a pena querer nada do governo. Não acho direito meu ir atrás 
de governo se não for ter o candomblé, que cada um tenha sua vida normal. E aí 
vou entender que fazemos mesmo parte da cidade formal que eles falam. Mas se 
tiver o candomblé não. Pois se tiver o Candomblé vale a luta. Por isto que se me 
perguntam hoje o que é o Manzo, eu digo é o Candomblé e tudo que se envolve 
dentro dele. Isto é o que penso260. 

 

 

 A comunidade de Manzo exprime sua identidade coletiva, por meio de saberes, 

celebrações e ritos ancestrais que envolvem a relação com o sagrado, o uso das plantas, a 

medicina tradicional, a ocupação do espaço e a relação com a memória. Neste ponto, é 

importante pontuar a centralidade da figura de Mametu Muiandê na qualidade de mestra 

detentora e transmissora desses valores para toda a comunidade. Seja no âmbito da 

Umbanda ou do Candomblé, a matriarca da comunidade possui um amplo domínio sobre 

os fundamentos mágico-religiosos, um vasto repertório de conhecimento sobre o uso das 

plantas, das rezas e das benzeções, bem como o domínio dos rituais de ambas as religiões. 

 Analisando os embates territoriais ocorridos em Manzo, chegou-se ao 

entendimento de que as ações desenvolvidas pelo Estado se configuraram como violentas 

e violadoras dos Direitos Humanos e das legislações pertinentes. Esse passado recente, que 

culminou na fragmentação da territorialidade de Manzo e no deslocamento dos espaços 

sagrados e de sua matriarca, ganhou centralidade nas discussões internas e externas à 

comunidade se tornando bandeira de luta e resistência. A experiência traumática 

experimentada pela comunidade insere Manzo como um espaço de referência para se 

discutir o racismo, a intolerância religiosa e a marginalização das comunidades negras no 

Brasil.  

Para além desse ponto, as ações perpetradas pelo Estado deixaram na 

territorialidade e nos sujeitos de Manzo uma memória sensível e dolorosa. A memória é 

um campo de batalha onde o presente debate o passado como forma de construir o 

futuro, e é nesse sentido, que se atribui a comunidade um valor de memória sensível, 

porque a sua (re)sistência através do uso contínuo de seu espaço negam o silêncio e o 

                                                      
260

 Makota Kidoiale apud. MARQUES, Carlos E. Bandeira branca em pau forte... p. 167. 
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esquecimento oficial, valorizando, ao mesmo tempo, a permanência de sua religiosidade e 

cultura. 

Por fim, pode-se atribuir a essa comunidade quilombola e de terreiro um 

importante valor histórico no sentido de que seu percurso, lança luz sob outra perspectiva 

para se pensar as tramas da constituição da nova capital de Minas Gerais. Em seus 

múltiplos aspectos – social, cultural, religioso, urbano, etc. – apresenta a trajetória de 

migração de grupos historicamente “sem voz” e, portanto, invisibilizados da narrativa 

oficial.     

Diante do que foi apresentado, conclui-se que a Comunidade Quilombola Manzo 

Ngunzo Kaiango possui todos os elementos para o seu reconhecimento como Patrimônio 

Cultural Imaterial de Minas Gerais, sendo indicada sua inscrição no Livro de Registro dos 

Lugares.
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6. SALVAGUARDA PARA MANZO NGUNZO KAIANGO  

 

A Salvaguarda é um dos instrumentos de proteção do patrimônio cultural brasileiro 

previsto, tanto na legislação federal, quanto estadual261 e de alguns municípios. Em linhas 

gerais, trata-se do conjunto de ações promovidas por diversos agentes no sentido de 

reconhecer, valorizar, estimular, fomentar, divulgar e promover o bem cultural protegido. 

Como ponto de partida, as ações de salvaguarda devem ser construídas pelo poder público, 

prioritariamente, em conjunto com coletivos culturais responsáveis pela existência do bem, 

já que a manutenção dessas práticas está intrinsicamente relacionada aos agentes 

promotores desse patrimônio e, sem eles, não há razão de ser.  

As medidas de salvaguarda que serão propostas nesta seção se referem ao patrimônio 

cultural imaterial que, assim como a própria dinâmica da cultura, não possui limites físicos 

que o delimite, nem que o separe de suas vertentes materiais e/ou da sociedade e dos 

grupos que o produzem. Tal patrimônio é caracterizado por ser intrinsecamente difuso262, 

fato que deve ser levado em consideração na proposição das diversas ações de políticas 

públicas para a valorização desse patrimônio, assegurando aos executores dessas práticas, 

a possibilidade de continuidade das mesmas. Nesse tocante, existe a necessidade, já 

constatada em outros processos de salvaguarda de bens culturais imateriais reconhecidos, 

de que tal política seja ampliada, apoiando as práticas e garantindo, efetivamente, a 

valorização de seus executores. 

No que tange à salvaguarda do patrimônio imaterial, o Iepha/MG aponta algumas 

diretrizes que norteiam sua construção. Essas diretrizes estão listadas a seguir: 

                                                      
261

 Referimo-nos aqui aos artigos nº 215 e nº 216, da Constituição Federal do Brasil, e aos artigos nº 207, nº 
208 e nº 209, da Constituição Estadual de Minas Gerais. Também ao Decreto Federal, nº 3.551 de 04 de 
agosto de 2000 ao Decreto Estadual nº 42.505, de 15 de abril de 2002, que instituiu o Registro de Bens 
Culturais de Natureza Imaterial em Minas Gerais. 
262

 Em linhas gerais os direitos difusos constituem direitos transindividuais, ou seja, que ultrapassam a esfera 
de um único indivíduo. Para maiores informações ver: CASTILHO, Ricardo dos Santos. Direitos e interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos. Campinas: LZN editora, 2004. p. 35 e 36. 
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• Promoção da inclusão social e melhoria das condições de vida de 
produtores e detentores do patrimônio cultural imaterial; 
• Ampliação da participação dos grupos que produzem, transmitem 
e atualizam manifestações culturais de natureza imaterial nos 
projetos de preservação e valorização desse patrimônio; 
• Promoção da salvaguarda de bens culturais imateriais por meio do 
apoio às condições materiais que propiciam sua existência bem 
como pela ampliação do acesso aos benefícios gerados por essa 
preservação; 
• Implementação de mecanismos para a efetiva proteção de bens 
culturais imateriais em situação de risco; 
• Respeito e proteção aos direitos difusos ou coletivos relativos à 
preservação e ao uso do patrimônio cultural imaterial. 

 

Um critério essencial para se pensar a salvaguarda de bens imateriais e elaborar 

ações de salvaguarda para os mesmos é o critério da Sustentabilidade do bem cultural 

registrado. Nesse sentido, o Iepha/MG aponta alguns caminhos, que podem colaborar para 

a continuidade do bem que se pretende salvaguardar: 

a) Formulação e implementação de planos de salvaguarda de bens 
culturais inventariados ou registrados; 
b) Estímulo e apoio à transmissão de conhecimento entre 
produtores de bens e de manifestações de natureza imaterial; 
c) Incentivo a ações de reconhecimento e valorização de detentores 
de conhecimentos e formas de expressão tradicionais, e apoio às 
condições sociais e materiais para a continuidade destes 
conhecimentos; 
d) Apoio a ações que visem à organização comunitária e gerencial 
de produtores ou detentores de bens culturais; 
e) Apoio a ações de melhoria das condições de produção e 
circulação de bens culturais imateriais, numa perspectiva de 
preservação do meio ambiente e de proteção de contextos culturais 
específicos; 
f) Apoio a programas de desenvolvimento social e econômico que 
incluam e valorizem o patrimônio cultural imaterial das 
comunidades envolvidas; 
g) Elaboração de indicadores para acompanhamento e avaliação de 
ações de valorização e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. 
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Outro critério importante a ser levado em consideração na elaboração de políticas 

de salvaguarda diz respeito às necessidades referentes à Promoção do bem cultural 

protegido. Nesse sentido, o IEPHA propõe as seguintes orientações: 

a) Divulgação de ações exemplares de identificação, registro e 
salvaguarda, visando à promoção do entendimento da população 
dos objetivos e do sentido das diretrizes para salvaguarda do 
patrimônio imaterial do estado; 
b) Desenvolvimento de programas educativos com vistas à 
democratização e difusão do conhecimento sobre o patrimônio 
cultural mineiro, em especial o de natureza imaterial; 
c) Ações de sensibilização da população para a importância do 
patrimônio cultural imaterial na formação da sociedade brasileira; 
d) Ações de divulgação e promoção de bens culturais imateriais 
registrados ou inventariados. 
 

Assim, é possível apreender quatro grandes eixos que englobam as diretrizes e 

estratégias pensadas e aplicadas pelo Iepha/MG, ao longo dos anos, nos processos de 

registro e salvaguarda dos bens culturais protegidos em âmbito estadual. São eles: 

 

Figura 18: Eixos para salvaguarda de bens culturais imateriais do estado de Minas Gerais. 
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A proposição das ações de salvaguarda elaboradas para o contexto de Manzo 

Ngunzo Kaiango foi norteada pelas diretrizes e orientações supracitadas, sintetizadas em 

torno dos quatro eixos listados na figura 18, e tendo como base primeira, as necessidades 

específicas relacionadas ao bem e a seus produtores e produtoras, que foram identificadas 

durante a realização da pesquisa para elaboração do Dossiê de Registro. 

6.1 Propostas de Ações de Salvaguarda  

A proposição inicial das ações de salvaguarda direcionadas a Manzo Ngunzo 

Kaiango descritas abaixo, se apoiou, portanto, nas demandas levantadas a partir dos 

encontros com as lideranças da comunidade, durante as reflexões técnicas desenvolvidas 

para a realização do trabalho de pesquisa efetuado, bem como nas análises que dele 

decorreram. 

As ações inicialmente propostas para a salvaguarda Manzo Ngunzo Kaiango 

deverão ser ratificadas durante a elaboração do Plano de Salvaguarda263, no encontro com 

os produtores do bem cultural. Para tanto, o Iepha/MG propõe a articulação de uma rede 

de Comitês para a salvaguarda do bem cultural imaterial em questão. O Plano deverá ser 

consolidado e atualizado periodicamente a partir dos Comitês e dos fóruns, se e após o 

Conselho Estadual de Patrimônio Cultural (CONEP) deliberar pelo registro do bem cultural 

imaterial em tela. 

Dessa forma, a proposta inicial das ações de salvaguarda deverá ser apresentada e 

convalidada pelos membros do Manzo Ngunzo Kaiango, e a ela poderão ser acrescidas 

novas ações, que emerjam nesses encontros. A seguir, apresentamos as estratégias 

pensadas para os quatro grandes eixos citados na seção anterior, que se traduzirão em 

                                                      
263

 O Plano de Salvaguarda é um instrumento de gestão que visa, por meio da relação entre Estado e 
Sociedade, alcançar a autonomia e sustentabilidade da salvaguarda de um bem cultural a curto, médio e 
longo prazo. Ele está previsto no Decreto Estadual nº 42.505 de 2002, sob a forma do Programa Estadual de 
Patrimônio Imaterial; na portaria 47 de 2009, é tratado na seção do Dossiê Técnico, no item VI - Plano de 
Salvaguarda, que prevê o diagnóstico e a proposição de diretrizes e ações para a salvaguarda do bem 
protegido. 



Num. 9543045186 - Pág. 145Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 

 

ações, na tabela Propostas para o Plano de Salvaguarda de Manzo Ngunzo Kaiango 

(Quadro 1). 

Com relação ao eixo Transmissão da tradição e valorização, busca-se elaborar e 

implementar ações que estimulem a transmissão dos saberes relativos à experiência entre 

os próprios integrantes de Manzo, e entre elas e outras comunidades quilombolas e de 

terreiro do estado, de modo a fortalecer os conhecimentos tradicionais. Isso pode ser 

pensado também entre Manzo e espaços de saber formal, tais como as universidades e 

informais, como museus, centros de cultura e outros. Busca-se, também, apoiar as 

condições materiais de (re)produção do bem cultural registrado. 

No que tange à Gestão participativa e sustentabilidade do bem cultural, pretende-

se criar ações que garantam a ampla participação dos detentores, da sociedade civil e do 

Estado na política de salvaguarda do bem cultural, através da mobilização e articulação de 

coletivos para a salvaguarda de Manzo Ngunzo Kaiango. Essa ação pode ser potencializada 

com a formação de um Comitê Gestor de Salvaguarda. 

No que diz respeito ao eixo de Apoio e fomento, entende-se a necessidade de 

realizar a formação de agentes locais dentro da comunidade sobre o tema da Salvaguarda 

e de oferecer suporte e estrutura física e logística para auxiliar a comunidade na gestão do 

bem cultural. Pretende-se também, incentivar a capacitação dos detentores para a 

captação de recursos que possibilitem a manutenção e valorização de Manzo Ngunzo 

Kaiango. Necessita-se, ainda, a promoção de parcerias para a sua gestão e salvaguarda. 

Na perspectiva da Promoção e Difusão de Manzo Ngunzo Kaiango, propomos ações 

que visem divulgar e despertar para a importância do universo cultural do quilombo, 

visando a valorização de todos os seus aspectos e o esclarecimento acerca da necessidade 

de preservação do bem cultural para fora da comunidade.  

Neste item são apresentadas possibilidades de ações, no entanto é necessária a 

construção coletiva e participativa do Plano de Salvaguarda. Após a convalidação do plano 

junto aos membros de Manzo Ngunzo Kaiango, as ações previstas deverão ser organizadas 
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em uma perspectiva temporal, a partir da definição de prioridades e estratégias de 

atuação, definindo para cada uma delas horizontes de curto, médio e longo prazo. 

 

 

A partir das demandas de salvaguarda surgidas durante o processo de Registro e de 

escuta dos detentores do bem cultural, foi elaborada uma tabela de ações relativas às 

demandas identificadas. Essas ações estão sistematizadas no Quadro 1: Propostas para o 

Plano de Salvaguarda, divididas entre propostas gerais e específicas.  

Conforme colocado anteriormente, o Plano de Salvaguarda deverá ser convalidado 

e acrescido de novas demandas.  

 

Quadro 1: PROPOSTAS PARA O PLANO DE SALVAGUARDA 

PROPOSTAS GERAIS 
 Criar Comitê Gestor de Salvaguarda para Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Construir e validar periodicamente, junto aos detentores do bem cultural, o Plano de 
Salvaguarda do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Apoiar e fortalecer as redes de articulação do Quilombo; 

 Articular formação por meio de oficinas e cursos sobre a elaboração de projetos em editais 
de incentivo; 

 Articular pontuação extra aos projetos apresentados ao Fundo Estadual de Cultura – FEC e 
à Lei de Incentivo à Cultura – LEIC, que estejam vinculados à salvaguarda de Manzo Ngunzo 
Kaiango; 

 Criar editais específicos que contemplem as necessidades de Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Estimular as políticas públicas locais para a salvaguarda de Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Elaborar uma edição dos Cadernos do Patrimônio Cultural sobre Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Difundir o documentário audiovisual do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango nas redes sociais 
e canais vinculados ao estado de Minas Gerais; 

 Incentivar a participação de novas gerações nas práticas e estudos relacionados ao do 
Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Promover a formação de professores para abordagem das temáticas relativas às 

Ações de 
imediata 
resolução 

Ações que 
demandem 

prazo específico 

Ações de 
contínua 
execução  
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Comunidades Tradicionais em sala de aula e nos espaços não formais de educação; 

 Apoiar as condições materiais de (re)produção das referências culturais de Manzo Ngunzo 
Kaiango; 

 Incentivar as ações educativas para diferentes públicos;  

 Estimular a constituição, conservação e disponibilização de acervos sobre Manzo; 

 Fomentar a elaboração de medidas administrativas e/ou judiciais de proteção em situação 
de ameaça ou dano ao bem cultural registrado; 

 Elaborar um plano de Educação para o patrimônio, a fim de divulgar e valorizar as ações 
relacionadas à Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Distribuir os Cadernos do Patrimônio na Rede Pública de Ensino; 

 Elaborar um Plano de Comunicação para divulgar e valorizar as ações relacionadas ao 
Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Implementar o Plano de Comunicação; 

 Construir editais para pesquisas acerca das comunidades tradicionais junto à FAPEMIG; 

 Publicar o Dossiê de Registro de Manzo Ngunzo Kaiango; 

 Promover parcerias para a disponibilização de recursos para ações de salvaguarda; 

 Articular esforços para a efetuação de uma educação das relações étnico-raciais, da história 
e cultura africana e afro-brasileira nas escolas.   

 

PROPOSTAS ESPECÍFICAS  

Territórios do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango em Santa Efigênia e Santa Luzia 

 Efetivar a titulação do terreno da Comunidade situado no bairro Santa Efigênia, em Belo 
Horizonte; 

 Demarcar o terreno da Comunidade situado no bairro Bonanza, em Santa Luzia; 

 Apoiar na reconstrução dos espaços sagrados destruídos pela ação da Defesa Civil/ Urbel; 

 Apoiar a revisão do Plano Diretor municipal para que a existência de territórios tradicionais, 
como os quilombolas, mas não somente (haja vista a quantidade de terreiros de umbanda, 
candomblé e reinados; acampamentos ciganos, etc.) seja considerada nos tópicos e componentes 
em que as questões de uso e ocupação do solo, no município, e respeitada em suas singularidades; 

 Criar mecanismos para a valorização da Mestre Mãe Efigênia;  

 Promover ações de valorização do sagrado e da identidade quilombola da comunidade. 

 Identificar, conhecer, mapear e documentar as atividades oferecidas pelo projeto, como a 
capoeira e as danças; 

 Promover a viabilização de verba para a manutenção e desenvolvimento do projeto; 

 Garantir o acesso aos materiais necessários para a produção das oficinas realizadas pelo 
Projeto Kizomba; 

 Viabilizar a formação de público para as atividades oferecidas pelo Projeto Kizomba por 
meio da difusão do projeto; 

 Apoiar a estruturação de espaços físicos para a realização das atividades oferecidas pelo 
Projeto Kizomba. 

 Incentivar a pesquisa, a documentação e a difusão sobre as festividades da Comunidade; 

 Articular a criação e publicação de material informativo e educativo sobre as festas; 

 Promover a garantia da manutenção dos espaços necessários para a realização das festas; 
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 Promover a elaboração de programas de formação, capacitação e aperfeiçoamento dos 
professores de ensino fundamental e secundarista, considerando a competência e o notório saber 
dos próprios mestres e mestras quilombolas, lideranças históricas e políticas das comunidades, 
como professores desses cursos; 

 Sugerir para as Secretarias de Educação municipal e estadual o uso didático do livro 
‘Manzo: ventos Fortes de um Kilombo’, de autoria de Mametu Muiandê e Makota Kidoiale; 

 Promover articulações que multipliquem da visibilidade do Quilombo no município e no 
estado, promovendo seminários, cursos, formações e programações continuadas para os órgãos 
institucionais; 

 Apoiar a comunidade em suas iniciativas culturais, e também sociais; 

6.2 Estratégias para construção/ implementação do Plano de Salvaguarda  

Visando a construção do Plano de Salvaguarda de maneira participativa e descentralizada, 

de forma a abarcar as necessidades dos membros de Manzo Ngunzo Kaiango, o Iepha/MG 

propõe a criação de uma coordenação, dentro da Gerência de Patrimônio Imaterial, para 

trabalhar com a salvaguarda de Manzo Ngunzo Kaiango. Para tanto, propõe-se a criação de 

um Comitê Gestor de Salvaguarda, para a construção e implementação do Plano de 

Salvaguarda.  

À comissão a ser criada no Iepha, cabem as seguintes funções: 

 Mobilizar e articular as redes para criação do comitê; 

 Estabelecerá diálogo direto com os detentores do bem 
cultural; 

 Auxiliar e orientar o comitê na elaboração do Plano de 
Salvaguarda; 

 Promover apoio institucional logístico e administrativo para 
o comitê; 

 Acompanhar o cronograma de editais e auxiliar o comitê na 
elaboração de projetos culturais; 

 Articular ações de Salvaguarda com as Secretarias de 
Cultura; 

 Concluir o Plano de Salvaguarda; 

 Implementar o Plano de Salvaguarda de acordo com 
cronograma estabelecido. 
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Sugere-se que Comitê Gestor de Salvaguarda seja composto por membros da comunidade, 

lideranças locais, coletivos de cultura, instituições de ensino e pesquisa, associações e 

outros; além de representantes do Iepha (DPM e DPR), do IPHAN e da SEC. 

A esse Comitê de Salvaguarda para Manzo Ngunzo Kaiango, caberá: 

 Planejar e executar ações que viabilizem a promoção e 
valorização do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, por meio 
do diálogo constante entre Estado e Sociedade; 

 Mobilizar redes locais; 

 Realizar fóruns permanentes de escuta e reuniões internas 
periodicamente; 

 Buscar parcerias e mecanismos de fomento; 

 Avaliar, sugerir e implementar os projetos e ações para a 
salvaguarda. 

O Comitê Gestor de Salvaguarda deverá definir seus estatutos e regimentos internos, a 

periodicidade dos encontros, suas competências, a rotatividade dos integrantes e das 

sedes, além de projetos prioritários e estratégias de atuação. 

Assim, espera-se que a articulação do Comitê Gestor de Salvaguarda, alcance os seguintes 

resultados: 

 Plano de Salvaguarda elaborado; 

 Efetivação de uma política sistemática de salvaguarda por 
parte do Iepha/MG; 

 Aumento da autonomia dos detentores; 

 Técnicos, agentes e gestores capacitados para desenvolver e 
gerir políticas participativas para o patrimônio; 

 Políticas para o patrimônio implementadas, integradas 
territorialmente e geridas de forma participativa; 

 Gestão compartilhada de salvaguarda por meio de um 
Comitê instituído, em funcionamento e fortalecido. 
 

Por fim, espera-se que com o Registro e a implantação do Plano de Salvaguarda de Manzo 

Ngunzo Kaiango, principalmente através da articulação do Comitê Gestor para Salvaguarda 

do bem cultural, possam garantir as condições de manutenção desse importante bem 

cultural de Minas Gerais. 
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7. TERMINOLOGIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

É constituído dos bens de natureza 
material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL 

São os chamados bens imóveis – núcleos 
urbanos, sítios arqueológicos e 
paisagísticos, e edifícios isolados - e bens 
móveis – coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, acervos documentais, 
bibliográficos, arquivísticos, fotográficos, 
cinematográfico, mobiliário, obras de arte 
e demais objetos. Esses bens são 
assegurados por legislação própria, 
visando à manutenção e preservação dos 
mesmos. 

   

 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 

 

São as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - 
junto com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os 
grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de 
seu patrimônio cultural.  O Patrimônio de 
natureza imaterial é transmitido de 
geração em geração e constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em 
função de seu ambiente, de sua interação 
com a natureza e de sua história, gerando 
um sentimento de identidade e 
continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade 
cultural e à criatividade humana.  

O “patrimônio cultural imaterial” se 
manifesta em particular:  

a) nas tradições e expressões orais, 
incluindo o idioma como veículo do 
patrimônio cultural imaterial;  

b) nas expressões artísticas;  

c) nas práticas sociais, rituais e atos 
festivos;  

d) nos conhecimentos e práticas 
relacionados à natureza e ao universo;  

e) nas técnicas artesanais tradicionais. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE BENS CULTURAIS 

É a seleção dos diversos elementos do 
patrimônio cultural com a participação 
das comunidades, grupos e organizações 
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não governamentais pertinentes e por 
meio de trabalho técnico especializado. 
Para assegurar a identificação, com fins 
de preservação, é necessária a realização 
de um ou mais inventários do patrimônio 
cultural, que serão atualizados 
regularmente. O inventário compreende 
as etapas de pesquisa, identificação, 
cadastro e acesso à informação sobre 
bens culturais necessárias às medidas 
subsequentes. 

 

INVENTÁRIO 

Corresponde à medida administrativa 
indicativa de outras formas de proteção 
ou acautelamento, significando 
importante instrumento de identificação 
e acesso à informação sobre os bens 
culturais de interesse de preservação. 

 

VIGILÂNCIA 

É o zelo permanente do bem cultural, por 
meio de ação continuada e integrada, 
entre os responsáveis as administrações 
federal, estadual e municipal. 

 

TOMBAMENTO 

É o instituto jurídico de proteção especial 
aplicado a bens culturais de natureza 
material de excepcional valor no que diz 
respeito à identidade cultural e à 
memória coletiva dos diversos grupos que 
constituem a sociedade. 

 

LIVROS DO TOMBO 

I - Livro Arqueológico, Paisagístico e 
Etnográfico;  

II - Livro de Belas Artes; 

III - Livro Histórico; 

IV - Livro das Artes Aplicadas. 

 

CONSERVAÇÃO  

É o conjunto de medidas que visa 
assegurar a preservação integral e 
material dos bens culturais, mediante a 
adoção de técnicas próprias ou a 
execução de intervenções, bem como a 
proposição destinada às administrações 
municipais de legislação urbanística 
específica para a preservação do sítio de 
valor cultural e da sua vizinhança.  

 

REGISTRO DE BENS CULTURAIS DE 
NATUREZA IMATERIAL  

É a medida administrativa cujo processo 
de reconhecimento visa à inscrição do 
patrimônio cultural em um dos Livros de 
Registro (dos Saberes, das Celebrações 
das Formas de Expressão, dos Lugares, ou 
outro), tendo sempre como referência a 
continuidade histórica do bem e sua 
relevância nacional para a memória, a 
identidade e a formação da sociedade 
brasileira.  

LIVROS DE REGISTRO 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde 
serão inscritos conhecimentos e modos 
de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades;  

II - Livro de Registro das Celebrações, 
onde serão inscritos rituais e festas que 
marcam a vivência coletiva do trabalho, 
da religiosidade, do entretenimento e de 
outras práticas da vida social;  
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III - Livro de Registro das Formas de 
Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas;  

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde 
serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde 
se concentram e se reproduzem práticas 
culturais coletivas.   

Outros livros de registro poderão ser 
abertos para a inscrição de bens culturais 
de natureza imaterial que constituam 
patrimônio cultural e não se enquadrem 
nos livros definidos no parágrafo anterior.   

 

DESAPROPRIAÇÃO 

 É um instrumento de acautelamento e de 
ordenamento do território previsto pelo 
estatuto da Cidade de 2002 que incide 
sobre bem cultural de notória relevância 
e que apresente risco comprovado de 
irreparável destruição ou 
descaracterização. 

 

PLANO DE PROTEÇÃO 

É o conjunto de medidas administrativas 
de natureza jurídica, técnica ou 
conceitual que visam à preservação dos 
suportes materiais que proporcionam a 
fruição dos valores culturais identificados 
do patrimônio de natureza material ou 
imaterial e que está relacionado a 
programas, planos, projetos e ações de 
tombamento, conservação e restauro e 
difusão. 

 

SALVAGUARDA 

É o conjunto de medidas administrativas 
de natureza jurídica, técnica ou 
conceitual que visa a garantir a 
viabilidade do patrimônio cultural 
imaterial, tais como a identificação, a 
documentação, a investigação, a 
preservação, a valorização, a transmissão 
– essencialmente por meio da educação 
formal e não formal – e a revitalização 
desse patrimônio nos seus diversos 
aspectos. 
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Fig. 5: Pintura de Pai Benedito, no terreiro em Santa 
Efigênia - Acervo: Iepha/MG

Fig. 4: Placas de identificação no portão de entrada, em 
Santa Efigênia - Acervo: Iepha/MG

Fig. 3: Corredor de acesso às dependências do quilombo
Acervo: Iepha/MG

Fig. 2: Vista aérea do território originário de Manzo
Acervo: Iepha/MG

Fig. 1:  Vista aérea do território originário de Manzo
Acervo: Iepha/MG
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Fig. 11: Detalhe em parede em referência ao Projeto Ki-
zomba - Acervo: Iepha/MG

Fig. 10: Varanda localizada na parte inferior do território
Acervo: Iepha/MG

Fig. 9: Detalhe de identificação na porta do terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 8: Parte do terreno do quilombo que foi interditado 
pela Urbel, após ação da Defesa Civil - Acervo: Iepha/MG

Fig. 7: Vista para o local onde ficava a antiga cozinha de 
Manzo em Santa Efigênia - Acervo: Iepha/MG

Fig. 6: Corredor de acesso às residências na parte inferior 
Acervo: Iepha/MG
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Fig. 16: Movimentação na cozinha durante a Festa de Pai 
Benedito - Acervo: Iepha/MG

Fig. 17: Mametu Muiandê e Makota Kidoialê na celebra-
ção - Acervo: Iepha/MG

Fig. 15: Apresentação dos alunos do Projeto Kizomba du-
rante Festa de Pai Benedito - Acervo: Iepha/MG

Fig. 14: Mesa posta para Festa de Pai Benedito
Acervo: Iepha/MG

Fig. 12: Preparação para Festa de Pai Benedito
Acervo: Iepha/MG

Fig. 13: Altar preparado para Festa de Pai Benedito
Acervo: Iepha/MG
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Fig. 18: Chegada da Guarda de Congado São Benedito
Acervo: Iepha/MG

Fig. 19: Recepção da Gurada por Mametu Muiandê
Acervo: Iepha/MG

Fig. 21: Roda de Capoeira do Projeto Kizomba e convidados
Acervo: Iepha/MG

Fig. 20: Toque para Pai Benedito durante sua Festa
Acervo: Iepha/MG

Fig. 22: Batismo das crianças durante Festa de Pai Benedito
Acervo: Iepha/MG
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Fig. 26: Distribuição de doces durante Festa
Acervo: Iepha/MG

Fig. 27: Distribuição de doces durante Festa
Acervo: Iepha/MG

Fig. 24: Guarda de Congado no terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 23: Guarda de Congado no terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 25: Guarda de Congado no terreiro
Acervo: Iepha/MG
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Fig. 33: Vista da porta de entrada do terreirro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 31: Quarto de santo de Nkossi
Acervo: Iepha/MG

Fig. 30: Quarto de santo de Pambu Njila
Acervo: Iepha/MG

Fig. 32: Quarto de santo de Pambu Njila
Acervo: Iepha/MG

Fig. 29: Vista para entrada do território Manzo em Santa 
Luzia - Acervo: Iepha/MG

Fig. 28: Vista para entrada do território Manzo em Santa 
Luzia - Acervo: Iepha/MG
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Fig. 35: Adornos no teto do terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 34: Entrada do terreiro em Santa Luzia
Acervo: Iepha/MG

Fig. 36: Vista interna do terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 38: Inquice na parede interna do terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 37: Detalhe de dentro do terreiro
Acervo: Iepha/MG
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Fig. 44: Bandeira de Tempo em Santa Luzia
Acervo: Iepha/MG

Fig. 43: Mametu Muiandê no quarto de búzios
Acervo: Iepha/MG

Fig. 42: Entrada para quarto de búzios
Acervo: Iepha/MG

Fig. 41: Mametu Muiandê no terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 40: Mametu Muiandê no terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 39: Detalhe no interior do terreiro
Acervo: Iepha/MG
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Fig. 46: Vista parcial das residência da comunidade
Acervo: Iepha/MG

Fig. 45: Vista para quarto de Santo
Acervo: Iepha/MG

Fig. 47: Construção de quarto de Santo
Acervo: Iepha/MG

Fig. 48: Cozinha do terreiro
Acervo: Iepha/MG

Fig. 50: Detalhe do muro lateral do território Manzo
Acervo: Iepha/MG

Fig. 49: Vista para rua Rio Grande do Sul
Acervo: Iepha/MG

165



Num. 9543045186 - Pág. 167Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173371900009539136955
Número do documento: 22070600173371900009539136955

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 
 

Governo do Estado de Minas Gerais 
 

166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apêndice B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte 

2018 
 
 
 
 
 

Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas  
Gerais – IPAC/MG referente a 

Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo kaiango 
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zo Kaiango 

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DE MINAS GERAIS LUGARES 
01 IDENTIFICAÇÃO 

Denominação Manzo Ngunzo Kaiango IPAC/MG  

Categoria Lugares 

 
Figura 1: Entrada do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango no bairro Santa Efigênia 

Fonte: Acervo Iepha/MG 
 DESCRIÇÃO DAS DENOMINAÇÕES 

Comumente chamado somente de Manzo ou Quilombo Manzo. A localidade é conhecida também 
como Quilomblé Manzo, Kilombo Manzo Ngunzo Kaiango e Senzala de Pai Benedito. 

 DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO 

Historicamente, a comunidade de Manzo ocupa, desde o início da década de 1970, um terreno na 
Rua São Tiago, nº 216, nos limites entre os bairros Santa Efigênia e Paraíso, na regional Leste de Belo 
Horizonte/MG.  

No ano de 2012, após uma ação da Defesa Civil do município de Belo Horizonte, que interditou o 
acesso dos membros do quilombo ao terreno por onze meses, a matriarca da comunidade, Maria 
Efigênia da Conceição, foi levada a se transferir para um terreno no município de Santa Luzia, na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse terreno se localiza na Rua Rio Grande do Sul, nº 330, 
no Bairro Bonanza, uma região de chácaras do município. 

A comunidade, então se divide entre o bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte e o bairro Bonanza, 
em Santa Luzia. O fluxo, portanto, entre os dois lugares é intenso. 

GPS  - Longitude 
UTM 

614296.74 m E Latitude 
UTM 

779607.14 m S 
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Figura 2: À esquerda, localização do Quilombo no Bairro Paraíso/Santa Efigênia – BH. Na rua paralela, à esquerda da Rua 
São Tiago está a Avenida Mem de Sá. À direita, localização do Quilombo no Bairro Bonanza – Santa Luzia 

Fonte: Google Earth 

 

02 Origens Documentadas ou Atribuídas 

A fundação da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango se liga inexoravelmente à figura de 

Efigênia Maria da Conceição (mais conhecida como Mãe Efigênia ou Mametu Muiandê), a matriarca 

da Comunidade. Nascida em 02 de janeiro de 1946, na localidade do Engenho, no Morro da 

Queimada, em Ouro Preto. A Serra de Ouro Preto, onde se localiza o Morro da Queimada, se tornou 

no século XVIII, uma das principais regiões de exploração aurífera (LIMA et al., 2018), entrando em 

declínio no final desse século. 

Descendente de africanos que foram escravizados em Minas Gerais e também de indígenas, 

Mametu Muiandê viveu grande parte da sua infância no Engenho, um vilarejo no Morro da 

Queimada, “lá no riozinho que chamava Engenho, onde meu povo tirava ouro, fazia os caburé, 

plantava café, torrava café, fazia farinha de mandioca”(MUIANDÊ apud PBH, 2018). De acordo com 

ela, sua bisavó foi escravizada e morou nessa localidade, onde nasceram e viveram sua avó e sua 

mãe. Marques (2015), afirma que o Morro da Queimada foi um local historicamente habitado por 

negros. Documentos do período colonial comprovam que além de ser local de comércio 

independente realizado por eles, também foi local de resistência e acolhimento de pessoas 

escravizadas que fugiam em busca de sua liberdade (MARQUES, 2015, p. 30). 

Em 1955, aos 9 anos de idade, Efigênia se mudou com a mãe, Maria de Lourdes Santos Gomes, o 

padrasto, a avó e os irmãos para Belo Horizonte, e se instalaram no Bairro Paraíso. Na década de 

1950, o bairro era ainda uma área com características rurais, a chamada “zona suburbana”, de 

acordo com as classificações do projeto para a cidade planejada de Belo Horizonte. Localizado no 

entorno da chamada zona urbana (planejada), conformada pela Avenida do Contorno, os bairros da 

zona suburbana passaram a abrigar uma grande diversidade populacional, sendo habitada por 

operários remanescentes da construção da nova capital, muitos deles negros, recém-libertos da 
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escravidão. À zona urbana, contida dentro dos limites da Avenida do Contorno, ficaram destinados 

os funcionários públicos e famílias da elite branca ouropretana. 

Recém chegadas a Belo Horizonte, Efigênia e sua mãe começaram a trabalhar na capital, prestando 

serviços domésticos – mesma ocupação que possuíam em Ouro Preto e que Efigênia manteve até 

sua mudança forçada para Santa Luzia. Simultaneamente, em seus anos iniciais em Belo Horizonte, 

Efigênia começou a apresentar os primeiros sinais de sua relação com a espiritualidade ancestral de 

matriz-africana. Desde pequena já havia tido desmaios e visões e, aos onze anos, depois de várias 

tentativas de encontrar um diagnóstico médico para as perdas de consciência, sua mãe a levou em 

um terreiro de Umbanda. Nesse terreiro, no bairro Paraíso, Efigênia incorporou pela primeira vez o 

Preto Velho Pai Benedito, entidade que a acompanha desde então. Nas religiões de matriz-africana, 

os Pretos Velhos são entidades espirituais ligadas aos ancestrais africanos que foram escravizados 

no Brasil. Com Pai Benedito, Efigênia passou a prestar atendimentos espirituais a muitas pessoas.  

Em Belo Horizonte, Efigênia morou em diversos bairros da cidade com sua família. No final da 

década de 1960, após um desentendimento com seus parentes, Efigênia foi obrigada a sair de casa, 

com seus dois filhos ainda muito pequenos. Após viver na rua por um tempo, ela conseguiu se 

instalar em uma favela, no bairro Paraíso, e começou a trabalhar como lavadeira para uma família 

abastada da cidade. No início da década de 1970, um familiar de seu patrão ficou doente e Efigênia 

foi solicitada por ele a realizar um trabalho espiritual, intermediado pelo Preto Velho Pai Benedito. 

Como retribuição ao trabalho bem-sucedido, o patrão de Efigênia adquiriu um terreno para que Pai 

Benedito pudesse trabalhar curando as pessoas necessitadas. A indicação do terreno a ser 

adquirido, foi feita pela entidade a Mãe Efigênia, bem como o nome do pequeno cômodo a ser 

construído para a realização dos atendimentos: A Senzala de Pai Benedito, que viria a ser erguido 

pelas mãos da própria Efigênia e de seus filhos mais velhos. Jorge, o filho mais velho, conta que a 

primeira edificação do local foi uma “casinha de madeira”, construída a pedido do Preto Velho, para 

que Mãe Efigênia pudesse atender seus clientes espirituais. Esse também foi o primeiro local de 

moradia da família no terreno (PBH, 2018). Foi ao redor dessa casa que foram construídos os outros 

cômodos que hoje compõem o quilombo. 

A comunidade considera que o terreno é de propriedade de Pai Benedito, que é visto como o 

primeiro a chegar no local que viria se tornar Manzo. O Preto Velho é referência do grupo para 

decisões e participa ativamente, incorporado em Mãe Efigênia, da educação das crianças e jovens 

na comunidade. Manzo Ngunzo Kaiango foi o nome dado à Senzala, após Efigênia, até então 

zeladora de Umbanda, ter se iniciado no Candomblé de Nação Angola, tornando-se Mametu, que 

nessa religião é o título que equivale a ‘Mãe de Santo’, o cargo mais alto na hierarquia. Manzo 

significa Casa, Ngunzo significa Força, e Kaiango é a qualidade da Inquisse Matamba, divindade 

regente da casa e da própria sacerdotisa, Muiandê. Os inquisses são as divindades do Candomblé 
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Angola, e equivalem aos Orixás no Candomblé de nação de Ketu. 

O fato de pertencerem a uma família que mantém as tradições de matriz afro-brasileira e reverência 

a uma ancestralidade ligada à resistência dos povos africanos em diáspora, levou a família extensa 

da Senzala de Pai Benedito a se identificar como ‘remanescente de quilombo’ e a solicitar 

certificação junto à Fundação Cultural Palmares (FCP), que emitiu a certidão no ano de 2007. A 

comunidade adotou o nome do terreiro de Candomblé, Manzo Ngunzo Kaiango. O terreiro de 

Umbanda, A Senzala de Pai Benedito, mesmo após a constituição do Candomblé de Manzo, nunca 

deixou de existir – de ser cuidado e reverenciado, bem como a presença de Pai Benedito não deixou 

de ser constante e de realizar seus atendimentos. 

Atualmente, Manzo está dividido entre o terreno localizado no bairro Santa Efigênia, e um terreno 

em Santa Luzia, que foi adquirido em 2007 para atender aos pedidos do Cabloco de Mãe Efigênia, o 

Caboclo Ubirajara. Assim como os Pretos-Velhos, os caboclos são eguns, entidades que, 

diferentemente dos inquisses (divindades que não possuem forma), já estiveram encarnados na 

terra. No Candomblé Angola, assim como se vê em Manzo, os caboclos, pretos velhos e exus catiços, 

são cultuados coetaneamente ao culto dos Inquisses. Em Manzo, Umbanda e Candomblé coexistem 

e se entrecruzam nas práticas rituais da casa. 

 

Sobre a compra do terreno em Santa Luzia, Mãe Efigênia relata que seu Caboclo vinha solicitando 

um local para a realização de seus toques, que são as festas públicas para as entidades da Umbanda 

ou para os Inquisses do Candomblé: “meu caboclo [...], ele queria um lugar de mato e terra pra ele 

pisar, fazer o batuque dele” (MUIANDÊ, 2018). Como todo o terreno de Manzo estava ocupado com 

moradias ou com o terreiro e suas estruturas associadas e devido ao processo de urbanização 

intensa da região do quilombo, um de seus filhos de santo disse a Mãe Efigênia que ele a ajudaria a 

comprar um terreno onde os toques para Caboclo Ubirajara pudessem acontecer. Essas festas, 

dentre muitas outras atividades da Umbanda e do Candomblé, precisam ser realizadas onde há 

mata. No ano de 2007, após muito procurar, Mãe Efigênia, decidiu aguardar que o próprio Caboclo 

apontasse o terreno. Até que uma manhã, Mãe Efigênia “cismou” em ir até o bairro Bonanza. Nesse 

dia, ela encontrou o terreno e deu a entrada para sua aquisição. 

Mesmo após a aquisição desse terreno, a maioria das práticas religiosas continuou sendo realizada 

no Santa Efigênia, sendo o primeiro considerado apenas como um suporte para o terreiro, já que em 

Santa Luzia há condições adequadas para o cultivo de plantas e de criação de animais, elementos 

fundamentais para as práticas candomblecistas (QUEIROZ, 2012, p. 151). À época, Mãe Efigênia não 

tinha intenção de transferir as atividades do terreiro de Candomblé para Santa Luzia. No entanto, 

em 2012, uma ação da Defesa Civil de Belo Horizonte, interditou o quilombo, o que inviabilizou a 

permanência do “sagrado” (expressão êmica para os elementos que remetem à Umbanda e ao 

Candomblé) em Santa Efigênia. Assim, com a ajuda de muitos apoiadores, Muiandê transferiu os 

assentamentos para o terreno que possuía em Santa Luzia, remontando ali os quartos de santos, os 

assentamentos e o próprio terreiro, de forma que ela pudesse cuidar e alimentar os santos de seus 
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filhos, seus e do terreiro. 

 

03 DESCRIÇÃO  

 Caracterização do lugar 

O terreno originário da comunidade de Manzo Ngunzo Kaiango está localizado nos limite entre os 

bairros Santa Efigênia e Paraíso, na regional administrativa Leste da cidade de Belo Horizonte. Essa 

região é formada por bairros que estão ligados à fundação da capital. De acordo com Marques 

(2015), a localidade abrigou e abriga grande diversidade populacional, sendo habitada 

primeiramente por operários remanescentes da construção da nova capital, muitos deles negros 

recém-libertos da escravidão e imigrantes do interior do estado. O bairro Santa Efigênia, onde se 

localiza o quilombo, possui praticamente a mesma idade da cidade de Belo Horizonte. 

Segundo os quilombolas, após passar por invasões sequenciais de vizinhos, o terreno de Manzo 

sofreu drástica redução, medindo hoje cerca de 360m2 de extensão, em uma porção de terra de 

declive acentuado e irregular. A entrada de Manzo se localiza na parte mais alta, na rua São Tiago e 

a parte de baixo do terreno faz fronteira com outros dois lotes, até chegar na Avenida Mem de Sá. 

Nesse terreno, se distribuem 32 pessoas, de 7 famílias (PBH, 2018). No entanto, é muito comum 

que esse número sofra variações, já que existe no quilombo uma característica arquitetônica 

própria, que se adapta às transformações necessárias: as casas e seus cômodos são alterados, 

subtraídos ou acrescidos conforme a necessidade – casamentos, nascimentos de filhos, desejo de 

mais autonomia por algum jovem, a necessidade de realização dos rituais e do projeto Kizomba. 

Além das casas, o terreiro de Candomblé é um espaço extremamente importante para a 

comunidade. O terreiro necessita das estruturas adjacentes que estão associadas a seu 

funcionamento: os quartos de santo, a camarinha e a cozinha. Esses elementos são fundamentais 

para que o Candomblé exista e, por extensão, para que o território de Manzo exista, já que é o 

centro do ordenamento do mundo, da cosmologia de Manzo. O terreiro, como espaço físico, é o 

espaço comum onde se concentram as principais atividades religiosas, culturais, políticas e 

familiares. 

A vivência da religião em Manzo está inscrita no território – primeiro a Umbanda, e depois o 

Candomblé, conformam o terreno e os usos feitos por seus moradores, mesmo dos que não são 

adeptos da religião, pois participam e ajudam nas festas que são importantes para a comunidade. O 

Candomblé se materializa no território de várias formas. Os fundamentos do Candomblé ordenam o 

território: há uma configuração que deve ser seguida. Por exemplo, logo na entrada, ao lado 

esquerdo, devem estar colocados os assentamentos para Exu. A atual configuração do terreno e de 

suas construções, mais especificamente, a supressão de alguns cômodos e elementos físicos de 

suma importância para a comunidade e para a prática da religião, e a construção de um outro 

terreiro em Santa Luzia, está diretamente ligada à ação da Desfesa Civil, executada posteriormente 
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pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte  (Urbel), no terreno durante os 

anos de 2011 e 2012 e seus desdobramentos. 

Quando a Defesa Civil interditou o acesso dos moradores ao quilombo, devido a suas 

responsabilidades para com o Candomblé e seus filhos de Santo, Muiandê foi obrigada a se mudar 

para o terreno que possuía no bairro Bonanza, em Santa Luzia. Por se tratar de uma região de 

chácaras, os lotes no bairro são maiores do que na parte urbana do município. Ali, é comum que as 

pessoas tenham criações de galinhas e pequenas plantações. As estradas de chão levam ao terreno 

de Manzo que, em Santa Luzia, como no Santa Efigênia, é muito acidentado. 

Além de Mametu Muiandê, se instalaram ali mais duas famílias agregadas. Além das casas, devido 

às necessidades para manter os rituais e para alimentar os santos, foi construído um novo terreiro 

em Santa Luzia, uma cozinha e vários quartos de santo, que guardam os assentamentos de cada 

inquisse. 

Dados Fundiários  

A compra do terreno de Manzo por Mametu Muiandê está relacionada à Umbanda e, 

particularmente, ao seu guia espiritual, o Preto Velho Pai Benedito. Na década de 1970, Efigênia 

realizou um trabalho espiritual por intermédio da entidade, para seu patrão à época. Após a 

realização e devido ao sucesso do trabalho, o patrão insistiu em retribuir financeiramente a ajuda 

recebida. O Preto Velho, no entanto, se manifestou dizendo que não aceitaria dinheiro, mas que 

aceitaria a aquisição de um terreno onde ele pudesse realizar seus trabalhos espirituais. 

Foi assim que Mametu Muiandê adquiriu um terreno, comprado por seu patrão, no bairro Paraíso. 

No entanto, esse ainda não era o local onde seria assentada a comunidade quilombola. O antigo 

proprietário do terreno comprado alertou Mãe Efigênia de que haviam irregularidades na 

documentação e devolveu-lhe o dinheiro da compra, indicando que procurasse outra área para 

aquisição. Em 1973, Mametu Muiandê encontrou e comprou o terreno onde hoje está instalada a 

comunidade de Manzo. 

Esse terreno foi comprado no bairro Santa Efigênia, em uma área íngreme, de aproximadamente 

mil metros quadrados. A parte mais alta fica na Rua São Tiago, já a parte mais baixa era limítrofe a 

um córrego – o Córrego do Cardoso –, que na década de 1980 foi canalizado para dar lugar à 

Avenida Mem de Sá. O principal acesso ao quilombo era feito por uma trilha que ligava as casas ao 

córrego, já que a Rua São Tiago foi aberta pelos moradores do bairro algum tempo depois da família 

se mudar para o terreno onde se formou a Senzala de Pai Benedito. 

Após o avanço da urbanização no bairro, seguida pela especulação imobiliária, que fez com que 

parte do terreno comprado por Muiandê fosse invadida, e a área do terreno que ocupavam 

originalmente diminuiu consideravelmente. Atualmente, o território ocupado pelo Manzo se 

resume a uma área de aproximadamente 360m², concentrados na parcela mais alta do território 

original, cujo único acesso se dá pela Rua São Tiago. Devido à redução do terreno, e à urbanização 

da região, bem como a pouca disponibilidade de água e de plantas para os rituais do Candomblé e 
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da Umbanda, em 2007, Mãe Efigênia adquiriu um terreno no município de Santa Luzia. Essa 

aquisição também foi mediada pela religiosidade, já que foi um pedido de seu Caboclo Ubirajara, 

que vinha solicitando um local com mato e terra para fazer seu batuque. Com a ajuda financeira de 

um de seus filhos de santo, Mametu Muiandê comprou um terreno com aproximadamente 2000m2 

de extensão, localizado em uma região na qual há mata preservada. 

No ano de 2006, após uma negativa da Prefeitura Municipal em conceder autorização para uma 

reforma o terreno de Santa Luzia, que seria realizada por meio de um projeto desenvolvido pelo 

Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira (Cenarab), os moradores de Manzo 

foram surpreendidos com a afirmativa da Prefeitura de que o terreno adquirido por Mametu 

Muiandê não estava regularizado. Desde então, a comunidade e seus apoiadores (pesquisadores, 

frequentadores do terreiro e movimentos sociais) vem tendo embates constantes com o poder 

público municipal e estadual para a regularização do terreno. Durante esse processo, descobriu-se 

que o território originário de Manzo é parte de um lote colonial não-parcelado, da antiga Fazenda 

das Olarias, estando atualmente em propriedade Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(Seplag). 

Em 2012, a ação da Defesa Civil interditou por 11 meses o acesso da comunidade ao terreno do 

bairro Santa Efigênia, sob justificativa de que o terreno corria risco de desabamento. Nesse 

momento, Mametu Muiandê acabou se transferindo para Santa Luzia, no intuito de poder “cuidar 

do Candomblé”. É nesse terreno que hoje vive a sacerdotisa e também matriarca da comunidade, o 

que implicou em muitas transformações para a comunidade quilombola. Os dois terrenos são 

considerados pela comunidade como Manzo. Nas palavras de Mãe Efigênia, “quando eu assentei 

aquela, aquele fundamento ali, meu pai disse: ‘Hoje está nascendo a filial de Manzo Nguzo 

Kaiango’. É, Manzo Ngunzo Kaingo. É a filial. É o Manzo dois, né?” (MUIANDÊ, 2018). 

Ainda hoje, a situação fundiária de Manzo é incerta. Desde 2007, há um processo aberto no 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), solicitando a titulação do território. 

Apesar de já terem se passado mais de dez anos desde o autorreconhecimento e da certificação da 

Fundação Cultural Palmares, os quilombolas de Manzo aguardam um posicionamento do Incra e o 

início dos procedimentos administrativos e jurídicos necessários para a viabilização da titulação. 

 

Marcos Naturais E/ Ou Edificados  

Entre os marcos naturais importantes para a comunidade de Manzo, podemos destacar alguns 

elementos, que ainda existem, seja na memória de seus moradores ou atualmente na região do 

Santa Efigênia e no próprio terreno da comunidade, seja em Belo Horizonte ou em Santa Luzia. 

Os marcos naturais memoriais são referenciados pela comunidade com frequência ainda hoje, 

apesar de sua extinção física ou simbólica. Antigamente havia um bambuzal em um lote que 

anteriormente fazia parte do terreno da comunidade, mas que posteriormente foi cercado por um 
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vizinho. O bambuzal é tido pelo Candomblé Angola como um dos assentamentos da Inquisse 

Matamba, a dona da cabeça de Muiandê. O bambuzal é uma planta sagrada para o Candomblé 

Angola. 

O córrego do Cardoso era também um elemento natural que fazia parte do cotidiano da 

comunidade. Suas águas eram utilizadas para lavar roupa (da comunidade e ‘para fora’, em seu 

trabalho como diarista), para lazer e para uso ritual. Hoje canalizado o córrego e devido à poluição 

na qual se encontra, o acesso às suas águas está impossibilitado. 

A Mata da Baleia, como é conhecido popularmente o Parque da Baleia, localizado na regional 

centro-sul,  é um lugar que figura nas narrativas de várias pessoas do quilombo. Hoje, o Parque 

constitui Área de Preservação Ambiental, a APA-Sul, criada em 1994. Lugar frequentado, seja para 

extração de lenha e de madeira para a construção de casas, seja para recolha de águas (quando 

ainda não estavam poluídas) para uso em rituais da Umbanda e do Candomblé, para coleta de 

folhas ou para a execução de rituais sagrados como a Macaia (uma gira da linha da Umbanda), nos 

dias atuais, sua entrada está interditada. Tendo em vista que o Candomblé é uma religião que está 

intrinscecamente relacionada à natureza (às águas, às plantas, às pedras), a interdição à Mata da 

Baleia, significa perdas importantes para a comunidade. 

Sobre os marcos edificados, é muito esclarecedora uma fala de Makota Kidoiale, em entrevista a 

Marques (2015):  

O que realmente é o Manzo, [...] [é] aquela fumaça do fogão de lenha 
subindo, aquele monte de roupa branca no varal [...]. Estamos em Manzo 
por causa do Intoto, mas ele esta dormindo. O Intoto e a Comunheira estão 
aqui, mas sem o essencial para movimentá-los é como se eles estivessem 
adormecidos. Falta o círculo de pessoas rodando entorno, não tem a fumaça 
do fogão de lenha, o fogo. Na camarinha começamos a dar valor a tudo, 
tudo, tudo Carlos, pois lá você come com a mão (MAKOTA KIDOIALE apud 
Marques, 2015, p. 167). 

Dessa fala de Kidoiale, podemos compreender a importância de certos marcos edificados: o fogão à 

lenha, o terreiro, os assentamentos, principalmente o intoto e a comunheira, a Bandeira de Tempo, 

a cozinha, os quartos de santo, a camarinha. É muito importante notar, no entanto, que esses 

elementos, por si só, não garantem a existência e a permanência de Manzo. Esses elementos devem 

estar funcionando, ou seja, tem que estar em uso. Assim, a existência desses elementos, todos eles 

associados ao Candomblé, e que em Manzo adquirem seus significados próprios dentro dessa 

matriz abrangente que é o Candomblé de nação Angola, não garantem seus significados e nem sua 

eficácia ritual. É importante que o fogão a lenha, por exemplo, esteja funcionando (simbolizado pela 

fumaça), para produzir alimentos para a comunidade, para os visitantes e, principalmente, para os 

inquisses e entidades. 

O terreiro se soprepõe à área comum do terreno em Santa Efigênia (Figura 5). Ali, além das 

atividades rituais do Candomblé e da Umbanda e de algumas festas, acontecem também as 

atividades sociais e educativas do projeto Kizomba. Em Santa Luzia, há outro terreiro, no qual 
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também acontecem atividades do Candomblé e da Umbanda (Figura 6). 

Em ambos os terrenos pode-se encontrar assentamentos, locais dedicado aos inquisses. Os 

assentamentos são representações características de cada divindade através de ferramentas, vasos, 

recipientes com os símbolos de cada uma delas, onde são colocadas as oferendas e os sacrifícios 

realizados para as divindades. 

A Bandeira de Tempo é uma das especificidades dos terreiros de camdomblé de nação Angola, e 

consiste em um assentamento do inquisse Tempo, o rei dessa nação. Constituído pelo hasteamento 

de uma bandeira branca, em uma vara de bambu, de altura superior ao telhado do terreiro, esse 

assentamento está presente tanto em Santa Luzia (Figura 3) quanto no Santa Efigênia (Figura 4). Ao 

pé da bandeira são realizados os banhos dos iniciados. 

O intoto é um assentamento de chão, que  fica enterrado no centro do terreiro – também está 

presente nos dois terreiros de Manzo. Esse assentamento consiste em um conjunto de pedras com 

significações específicas para o Inquisse dono do chão do Terreiro – nos terreiros de Angola o intoto 

é sempre dedicado a uma das qualidades do inquisse Kavungo. Posicionada em relação ao intoto, 

está a comunheira, uma espécie de lustre, redondo, e que também deve ficar no centro do terreiro, 

acima do intoto. É o assentamento para o protetor da Casa, definido no jogo de búzios. Em Manzo, 

a Comunheira é um assentamento para o inquisse Kabile Mutalambo. 

A cozinha é uma estrutura associada ao terreiro, sem a qual o mesmo não pode funcionar. É nela 

que são preparadas as comidas para os inquisses, para os filhos de santo e para todos os visitantes 

do terreiro, nas festas. Hoje, a cozinha do terreiro está em reforma no Santa Efigênia, pois foi 

demolida pela Urbel, após a interdição da Defesa Civil (Figura 7). 

Os quartos de santo são também importantes estruturas associadas ao Candomblé. Tratam-se de 

pequenos cômodos, sem mobiliário, nos quais existem arquibancadas com dois ou três lances de 

degraus, e que são utilizados para guardar os assentamentos de cada Inquisse. A camarinha, outro 

pequeno cômodo destinado aos filhos de santo em condição de iniciação. Se necessário, em dias de 

festa, também pode ser utilizada como um local para que os adeptos possam se vestir com as 

roupas e acessórios de seus inquisses (QUEIROZ, 2012). 

De acordo com Bastide (2001), “o Candomblé não se torna lugar de culto senão depois de 

consagrado, e a consagração consiste em enterrar os axés” (BASTIDE, 2001, p. 77). Assim, a relação 

entre o sagrado, a religiosidade e o espaço dos terreiros, e aqui, não nos referimos somente ao 

terreiro/território de Manzo, é completamente imbricada, justamente, porque esses elementos são 

o que fundam, ou instauram a energia (o Ngunzo), a força vital. 
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04 DESCRIÇÃO DOS USOS DO LUGAR 

 Práticas culturais coletivas 

Manzo é um lugar de referência cultural que abriga diversas práticas, saberes, cerimônias e festas 

ligadas às devoções de fé da Umbanda e do Candomblé.  

A principal festa de Manzo tem lugar no terreiro do bairro Santa Efigênia, e acontece no mês de 

maio, desde a década de 1970: a festa de Pai Benedito. Essa celebração envolve todos os membros 

da comunidade, mesmo os que não são adeptos do Candomblé, em sua organização e no dia da 

celebração, bem como a família de santo e os apoiadores de Manzo. A festa é um momento de 

celebração a Pai Benedito, fundador da comunidade junto a Mametu Muiandê. Segundo Lembogi, 

filho de Muiandê, a festa que antigamente era restrita aos filhos de santo, passou a ser aberta a 

toda a cidade, e para ele já um patrimônio cultural: 

Ela deixou de ser festa de Pai Benedito pra ser uma festa mais popular da cidade. […] 
se tornou a festa mais importante. Só que ela deixou de ser nossa, agora ela virou 
uma festa de todo mundo, um patrimônio, igual vocês estão fazendo aí. Aí vem 
congado, capoeira, percussão, tambor de crioula, virou uma festa tradicional. 
(Lembogi, apud PBH, 2018, p. 175). 

Outras festas também tem, ou tinham até recentemente, lugar na comunidade. São elas: Festa de 

Exu Paredão, Festa do Caboclo Ubirajara, Esmola para Kavungo, festa de Cosme e Damião, entre 

outras. 

 Relações (simbólicas, sociais, economicas, religiosas, etc) 

A comunidade de Manzo e seu lugar, mantêm-se como comunidade culturalmente diferenciada da 

sociedade englobante, constituindo seus significados próprios do lugar, da família, da religião, etc., 

mas também não deixa de constituir relações que se estendem para além de seu território. São 

várias as relações construídas pelos moradores de Manzo e por seus frequentadores com o lugar – 

tanto em Santa Efigênia entre/quanto em Santa Luzia. 

A trajetória da família de Muiandê, a vinda para Belo Horizonte e a posterior instalação de Mãe 

Efigênia no bairro Santa Efigênia, durante a década de 1960, se dá em meio a um contexto de 

relações raciais, econômicas e urbanísticas de ocupação da cidade planejada de Belo Horizonte, 

como exposto anteriormente. Se constitituindo então, como um quilombo urbano que tem como 

especificidade em relação aos outros quilombos da capital, o fato de terem sido fundados já em um 

contexto urbano. Manzo contém em si essa marca das relações sociais e raciais de uma época da 

cidade de Belo Horizonte e da mudança da capital de Ouro Preto, um movimento que se insere em 

um contexto mais amplo, da vinda de trabalhadores, em sua maioria negros, para a capital, que já 

tinha seu centro planejado ocupado pelas elites brancas.  

Primeiro na Senzala de Pai Benedito e, posteriormente em Manzo,  vemos um compartilhamento do 

Candomblé e da Umbanda por toda a comunidade, em maior ou menor grau, mesmo dos que são 

adeptos de outras religiões. A própria disposição e os usos feitos do espaço, seguem os princípios 

religiosos do Candomblé Angola e as orientações das entidades e inquisses. Nesse sentido, eles 
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próprios fazem uso do território, também nos momentos em que se incorporam em Mamaetu 

Muiandê e em seus filhos e filhas. 

Assim, o território de Manzo é indissociável de seus significados sagrados, simbolizados e 

materializados nos dois terrenos. A religião é a razão da existência de Manzo e de sua comunidade. 

De acordo com Queiroz (2012), “o Candomblé está presente no cotidiano dos/as residentes de 

Manzo, não somente pela sua materialidade, mas também por sua representação simbólica” (p. 

127). Cássia Cristina, filha biológica de Muiandê, conhecida como Makota Kidoiale (Makotas, no 

Candomblé são as Mães que cuidam do santo),  em entrevista a Marques (2015), deixa clara a 

relação de interdependência da religião para a existência da comunidade: 

É o que falo para a mãe: se não tiver Candomblé não vale a pena ser Manzo. Não vale 
a pena ser comunidade, não vale a pena ser nada. Para mim tudo começou pela 
religião. Inclusive até a nossa vinda para cá. Nossa moradia aqui, a casa que a mãe 
conseguiu foi tudo por causa da religião. [...] se tiver o Candomblé vale a luta. Por 
isto que se me perguntam hoje o que é o Manzo, eu digo é o Candomblé e tudo que 
se envolve dentro dele. Isto é o que penso (p. 166-167, grifos acrescidos). 

 
Em um contexto de intolerância para com as religiões de matriz africana, Manzo é um lugar que não 

só acolhe a religião, mas que a produz constantemente, através do terreiro e de sua própria 

história. Kidoiale e Mametu Muiandê contam que depois de terem passado um longo período no 

qual eram discriminadas por sua cor e religião, hoje na região de Manzo, já são respeitadas por todo 

o bairro, tanto em Santa Luzia quanto em Santa Efigênia. Sobre este último bairro, Kidoiale afirma: 

Hoje, neste bairro, eu posso andar ele inteiro vestida de baiana que o pessoal me 
cumprimenta: “- Oi Cássia, tudo bem e sua mãe está bem.” Ninguém fala olha lá: lá 
vai a macumbeira. Aqui nas festas para Erê, os filhos dos evangélicos vêm escondidos 
para comer os doces, balas, e as comidas. Os pais sabem, mas fingem que não estão 
vendo. (KIDOIALE apud MARQUES, 2015, p. 210). 

O espaço comum de Manzo se sobrepõe ao terreiro, e é uma das principais referências culturais do 

quilombo. Nos terreiros, acontecem as festas, os treinos e rodas de capoeira, os ensaios e oficinas 

do Projeto Kizomba (percussão), as reuniões e outras atividades comunitárias. Os terreiros de 

Manzo (tanto em Santa Efigênia quanto em Santa Luzia) e todas as suas estruturas e elementos 

associados são o centro da distribuição do axé, do Ngunzo, a força vital, que assegura a existência, 

sempre dinâmica. Ngunzo, é a “força sagrada que impulsiona, as coisas, os objetos, as pessoas, que 

cada filho de santo carrega consigo” (Marques, 2015, p. 85), que mantém vivos os santos, os 

Inquisses. Essa energia deve ser constantemente cuidada e cultivada. 

Manzo significa também, a presença constante de Pai Benedito. Marques (2015), afirma que essa 

presença é a de um “amigo, pai, educador, conselheiro, presença sempre respeitada, ainda que às 

vezes desobedecida” (p. 72). A figura de Pai Benedito está muito relacionada à educação dos 

quilombolas de Manzo. Conforme afirma Kidoiale: 
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Então nós fomos iniciados muito cedo, meu irmão foi iniciado com 09 anos de idade, 
e um dia, nós chegamos e meu irmão não queria tocar de jeito nenhum e me lembro 
da minha mãe chorando. Ai o Preto Velho veio na minha mãe e falou com ele que 
tudo que nós éramos até aquele momento se devia ao Terreiro. Então, durante toda 
nossa vida, e enquanto vida nós tivéssemos, nós tínhamos esta dívida com o Terreiro. 
(KIDOIALE, apud MARQUES, 2015, p. 72-73). 

Não só Pai Benedito, como Mãe Efigênia, são fontes de aprendizados éticos e morais em Manzo, 

para além dos aprendizados religiosos. Manzo é também o lugar do convívio familiar (família 

entendida aqui de maneira estendida, como grupo sanguíneo e de santo), e da família com os 

frequentadores do terreiro e apoiadores de Manzo. Os momentos de festa e dos toques, são os 

momentos nos quais essas relações são mais numerosas, pois os são abertos a todos que quiserem 

frequentá-lo. 

No terreno localizado no bairro Santa Efigênia, funciona também o projeto Kizomba, que oferece 

aulas gratuitas a crianças, adolescentes e jovens de Manzo e de fora dele. Atualmente, o projeto 

oferece aulas de capoeira, ministradas por um dos filhos biológicos de Mametu. Dependendo da 

oferta de voluntários, são ofertados cursos diversos, a fim de oferecer possibilidades para que as 

crianças e jovens ocupem seu tempo livre com práticas culturais. Mesmo sem assistência financeira 

de nenhum órgão governamental ou entidade privada, o projeto atende hoje mais de 50 crianças e 

adolescentes de Manzo e da região. Para o público atendido, de acordo com Mametu Muiandê, o 

Projeto significa a possibilidade de inserção em atividades culturais, muitas delas relacionadas à 

valorização da negritude (samba de terreiro, capoeira, dança afro, etc.). 

Denominado por Mametu como um “Casa de portas abertas” (Marques, 2015), além do 

desenvolvimento do projeto Kizomba, faz parte dessa dimensão da cidadania de Manzo, o 

acolhimento de pessoas necessitadas. Como afirma Makota Kidoiale: 

Têm as famílias que frequentam o Terreiro: grupo religioso em busca de afeto. Tem a 
família nossa: de criação, parentes que chegam à cidade do interior sem recurso e vai 
acomodando e cria-se um vínculo e essa família passa fazer parte da nossa família. 
[...] E muitas mantêm o vínculo e a ligação com o Quilombo, só o Candomblé poderia 
fazer isto. [...] Esta é a preocupação, de manter este espaço, pois não é somente nós 
que temos a perder, mas a cidade também. (KIDOIALE, apud Marques, 2015, p. 155-
156). 

 
Nesse sentido, o significado de família em Manzo é ampliado: vivem ali não somente pessoas que 

mantem laços de parentesco consanguíneo, como pessoas que possuam laços de afinidade com 

Mãe Efigênia, que possui seis filhos carnais e muitos filhos adotivos. Em entrevista a Marques, a 

matriarca relata:  

Criei aqui mais de 18 filhos dos outros e sei lá mais quantos. Se aparecia na minha 
porta eu pegava. Sabe, é muito difícil morar na rua, eu morei na rua com dois filhos. 
Então eu pedi e prometi ao Santo: que se não perdesse minha casa, todos que 
aparecessem na minha porta precisando, eu daria um cantinho para eles morarem. 
Porque, meu filho a pior e a melhor experiência que eu tive na minha vida foi esta: 
amanhecer e anoitecer sem saber para onde ir. Mas para mim não foi sofrimento e 
sim experiência [fala emocionada]. [...] alguns dizem: “ Mãe! A senhora é doida. 
Quem é que você colocou em casa”. Eu digo: “- sei lá gente. Não sei da onde veio. 
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Apareceu ai na porta.” [...]. Nossa missão é essa: abrir as portas para quem precisa. É 
o meio que nós temos para agradecer e agradar a Deus, os Inquisses e as 
humanidades. (MUIANDÊ, apud MARQUES, 2015, p. 156). 

Os filhos de Santo de Mametu, frequentam Manzo em busca de aconselhamento, de tratamentos 

medicinais e espirituais, para a feitura das obrigações, para as festas e suas preparações e para 

auxiliar nas atividades cotidianas dos terreiros. Em Manzo, são realizados trabalhos espirituais e 

medicinais, tais como, benzeção, banhos, chás e atendimentos feitos pelas entidades e inquisses. 

Manzo é também significado de resistência de um grupo negro, quilombola e ‘de terreiro’, que 

conformam uma cosmovisão única mas, também, marginalizada em vários aspectos. A história de 

Manzo contém uma série de violações a seus direitos culturais e humanos, mas também é uma 

história de resistência de e através das práticas culturais, morais, religiosas, enfim, de uma vida 

comunitária contrastante com os padrões da sociedade englobante e homegeneizante. De acordo 

com Queiroz (2012): 

É por contrapor esses padrões que considero Manzo como um território de 
resistência. As manifestações religiosas conjugadas com as atividades desenvolvidas 
pelo projeto Kizomba revelam as diferenças desta comunidade, estabelecendo, 
assim, identidades negras bem demarcadas. Identidades que se constituem através 
do contato com o outro, ou seja, com a sociedade envolvente. Mas que também se 
estabelecem a partir do encontro com seus pares. Manzo possui uma série de 
parcerias que contribuem para o reforço e a consolidação das identidades dos/as 
moradores/as do quilombo (QUEIROZ, 2012, p. 128). 

Foram estes aspectos e a busca pela manutenção de suas práticas culturais, que fizeram com que a 

Fundação Cultural Palmares reconhecesse a comunidade como quilombo em 2007, movimento que 

foi apoiado pelo Cenarab. (QUEIROZ, 2012). Além do Cenarab outras instituições se ligam a Manzo 

no sentido de apoiar e colaborar com as lutas do quilombo, como SEPPIR, UFMG, PUC Minas, 

Fundação Palmares, Incra, Ministério Público, entre outras. Essas parcerias, sejam com grupos 

governamentais ou não, constituem uma rede de apoio para que a comunidade e seus territórios 

possam se reproduzir e recriar enquanto uma comunidade étnico-religiosa singular (QUEIROZ, 

2012). Manzo é também, então, um local de articulação. De acordo com Makota Kidoiale, esse 

aspecto é reconhecido por todos da comunidade: 

É muito engraçado porque cria-se vários outros grupos, outros vínculos com grupo 
também, que acaba é se legitimando em... essas famílias, dentro de Manzo. Elas não 
reconhecem um outro território de vivência mesmo, de convivência para além de 
Manzo. Então, por exemplo, se elas fazem, se elas produzem alguma coisa, elas 
querem que o Manzo dê... elas querem que saia pelas portas de Manzo. Pra elas é 
essa segurança que elas tem, de que Manzo é um espaço também de resistência, de 
articulação. Então elas utilizam muito essas famílias do terreiro, que vão para Santa 
Luzia, elas voltam pra Manzo, justamente, nesses momentos de diálogo, de 
articulação, de mostrar que elas são para além do terreiro. Aí elas vem pra Manzo. 
(KIDOIALE, abr. 2018) 

Por esses motivos, Manzo não é apenas área de moradia. As vidas individuais, familiar e coletiva 
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estão imbricadas ao lugar de forma inseparável. De acordo com Queiroz (2012), a perda do 

território para uma comunidade candomblecista e, aqui acresentamos, quilombola, pode 

representar, a “dissolução de práticas que estruturam as experiências cotidianas de seus adeptos” 

(p. 144). Assim é que Manzo pode ser percebido como um lugar de segurança, seja de moradia, seja 

de liberdade de poder exercer religiosidades negras, por pessoas negras. Manzo é um refúgio à 

intolerância e ao racismo. É segurança física e espiritual para seus frequentadores. É segurança 

também para os alunos do projeto Kizomba, que se mantém afastados do tráfico, realizando 

atividades de valorização de aspectos culturais afro-brasileiros. Ao fim e ao cabo, Manzo é local de 

segurança de existência para um grupo culturalmente diferenciado.  

 Descrição do Público Externo 

Desde a Senzala de Pai Benedito, Manzo já era muito frequentado por pessoas que vinham buscar 

suas bênçãos e seus tratamentos espirituais. Para além das imediações do bairro Santa Efigênia, 

pessoas de outras regiões vinham buscar atendimento junto a Pai Benedito e aos Inquisses. Os filhos 

de santo de Mametu Muiandê são presenças constantes em Manzo, tanto no Santa Efigênia quanto 

em Santa Luzia, ajudando nas atividades cotidianas e eventuais, buscando cura e aconselhamento 

junto a Mametu Muiandê e participando das celebrações. Nos toques, bem como nos 

atendimentos, pessoas iniciadas ou não e, até mesmo de outras religiões, visitam Manzo pelos mais 

diversos motivos. 

Além disso, Manzo é muito frequentado por pesquisadores e estudantes, não só do estado de Minas 

Gerais, mas também de instituições internacionais. Pela especificidade comentada acima, em 

relação ao fato de ser quilombo urbano desde sua fundação, Manzo é frequentemente visitado por 

estudiosos. Manzo tem como público frequente, também, os alunos do Kizomba, em sua maioria da 

região do Santa Efigênia e do entorno, e os voluntários que oferecem aulas no projeto. 

 Participação turística 

Entende-se por atrativo turístico todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico capaz 

de motivar o deslocamento de pessoas para conhecê-los. Nesse sentido, Manzo não é um atrativo 

turístico consolidado, uma vez que não há bens e serviços que promovam o deslocamento e a 

permanência de viajantes na localidade. 

 Descrição da abrangência do lugar e de seus usos  

A trajetória da comunidade e manutenção de suas ancestralidades religiosas, bem como a 

especificidade de serem um quilombo instalado em território urbano, fazem de Manzo um lugar de 

reconhecida referência cultural, que mantém e recria uma herança cultural profundamente 

imbricada à religião de Matriz Africana. Muitos pesquisadores de universidades brasileiras e até 

estrangeiras reconhecem a importância desse território negro, e muitas são as produções que tem 

Manzo como fonte de conhecimento. Mametu Muiandê e sua filha, Makota Kidoiale ministraram 

disciplinas nos cursos de Formação Transversal em Saberes Tradicionais e em Relações Étnico-

raciais, na Universidade Federal de Minas Gerais. 

Além disso, Mametu Muiandê tem filhos de santo em várias cidades de Minas Gerais, de outros 
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estados e até do mundo. Mametu Muiandê cita alguns desses lugares: 

Nossa senhora! Eu tenho filho em Divinópolis, tenho filho em Montes Claros, tenho 
filho em na Suíça, tenho filho em Vitória, tenho filho em... Coronel Fabriciano, tenho 
filho em João Monlevade, Salvador, é... Porto Seguro... Belo Horizonte, em Juatuba, 
Contagem... ah, tenho filho lá em Manaus... (MUIANDÊ, 2018). 

Dessa forma, a abrangência de Manzo se estende, também, à medida em que os filhos de santo de 
Mametu Muiandê se espalham, já que uma parte muito importante da vida dos adeptos do 
Candomblé diz respeito ao terreiro no qual foram “feitos no santo”. 

Manzo também desenvolveu também relações, sejam de parceria ou de antagonismo, com o 

estado, a prefeitura, o Cenarab, a SEPPIR, Universidades e pesquisadores, mestres de capoeira, a 

Fundação Palmares, o Incra e o Ministério Público. 

 Tranformações e Permanências 

A comunidade de Manzo sofreu grandes tranformações desde sua fundação até os dias atuais sem, 

contudo, perder suas tradições. Ao contrário, mesmo com muitas transformações drásticas 

contextuais, históricas ou aquelas imputadas pelo poder público, a dinâmica da cultura se reinventa. 

A principal tranformação se deu nas características da região onde o quilombo está inserido e no 

próprio território de Manzo. Quando de sua fundação, o entorno do terreno era 

predominantemente rural – se localizava na zona suburbana da nova capital, ladeado por grandes 

fazendas, matas, e pelo córrego do Cardoso. Com o passar do tempo, a especulação imobiliária foi 

transformando o cenário, antes mais próximo do rural, em urbano – canalização do córrego, 

supressão das matas, divisão dos lotes. Com isso, uma grande pressão sobre o território de Manzo – 

localizado próximo ao centro da capital – fez com que a maior parte do terreno fosse tomada, 

passando de 1000 m² para apenas 360 m2. 

A ocupação e urbanização do bairro Santa Efigênia impõe ao terreiro algumas restrições. A falta de 

um local destinado ao cultivo de plantas, que constitui aspecto fundamental para as práticas do 

Candomblé: “a manipulação das plantas está presente em uma série de rituais que as sacralizam e 

as tornam adequadas para práticas diversas, tais como banhos preparados à base de ervas variadas” 

(QUEIROZ, 2012, p. 150). Além disso, a poluição das águas – antes do Córrego do Cardoso, 

posteriormente da Mata da Baleia – fez com que houvesse dificuldade em conseguir água, 

importante para muitos rituais. 

Por esse motivo, solicitada por seu Caboclo Ubirajara, Muiandê adquiriu o lote de Santa Luzia. Essa 

área viria a ser um suporte essencial, num momento de grande dificuldade para a comunidade. No 

início de 2012, Manzo teve seu território interditado pela Defesa Civil do município, sob a 

justificativa de que suas moradias e o barracão apresentavam risco construtivo. Na decisão do órgão 

não foram levadas em consideração as especificidades culturais do grupo, previamente reconhecido 

como quilombola pelo Governo Federal, através da Fundação Cultural Palmares. A comunidade foi 
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deslocada para um abrigo da prefeitura, e os elementos sagrados do Candomblé também 

precisaram ser deslocados. Todavia, estes não poderiam ser realocados em um local qualquer. 

Nesta ocasião, Mametu Muiandê foi obrigada a se mudar para o terreno adquirido, anos antes, em 

Santa Luzia, levando consigo os elementos sagrados e alguns familiares. 

Após o período de 11 meses de interdição dos moradores a seu território, sob justificativa de que 

seriam realizadas reformas no local, os moradores retornaram, encontrando os principais elementos 

sagrados do terreiro destruídos. Entre eles a cozinha, a camarinha, quartos de santo, banheiros e 

alguns assentamentos (Figura 10). Assim, a comunidade afirma que os moradores voltaram, mas o 

Candomblé não: 

 
 
Precisamos da cozinha e camarinha. Não tem como fazer Candomblé sem Cozinha e 
Camarinha. Não tem! Precisamos dar os fundamentos. Temos que fazer isto antes 
que a Comunidade desapareça. (...) O problema é a prefeitura que não deu condições 
para o Candomblé voltar. Porque se ela dê condições de voltar. (...) Outra forma de 
ver: para mim foi uma forma de eliminar o Candomblé, não tem outra explicação 
(KIDOIALE apud MARQUES, 2015). 

 
A destruição do sagrado, como se referem Muiandê e Kidoiale, e a consequente mudança do 

terreiro de Candomblé para Santa Luzia alteraram a dinâmica dos moradores, dos vínculos entre a 

Mametu e seus filhos de santo e o fluxo de pessoas que frequentavam o local, que antes era 

muitomaior, contribuindo assim com a criação de vínculos da comunidade com o entorno. Outro 

ponto levantado foi a mudança na dinâmica da convivência da comunidade com Mametu Muiandê, 

que para cuidar do Candomblé teve que se mudar definitivamente para Santa Luzia. Tradições 

familiares foram quebradas – como contam Kidoiale e Mauro Enio Ferreira, também filho biológico 

de Muiandê – todos os dias toda a comunidade tomava café da manhã na casa da matriarca, o que 

não acontece mais. 

Os antigos quartos de santo de Manzo, no Santa Efigênia, foram ocupados após o retorno da 

comunidade após a interdição do território. Antes destinados aos Inquisses, agora servem de 

moradia para pessoas de Manzo. Outra transformação ocorrida durante a intervenção foi o 

fechamento de parte do terreno de Manzo no bairro Santa Efigênia, à qual os moradores tinham 

acesso anteriormente (Figura 8). 

Kidoiale também ressalta que foi o aspecto religioso o mais afetado pela intervenção da Urbel. Após 

a ida para o abrigo, alguns quilombolas que, mesmo não seguindo o Candomblé, mantinham 

estreita relação com suas atividades, se distanciaram e acabaram buscando refúgio na religião cristã 

protestante, cuja relação com a religião de matriz africana tem sido de grave hostilidade. O 

distanciamento da religião de matriz africana vem contribuindo, segundo Kidoiale, para o 

enfraquecimento dos laços comunitários dentro de Manzo. Porém, mesmo após passar por todo 

esse processo, ela ainda aponta a existência de situações que, mesmo timidamente, aglutinam toda 

a comunidade, como a Festa de Pai Benedito e as atividades do Projeto Kizomba. 
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Outra transformação ao longo do tempo, foi a impossibilidade de realização de algumas festas, 

devido à intolerância religiosa, que têm sua abrangência física para além do terreno de Manzo, 

como a Esmola para Kavungo. Para a prepasração dessa festa, os candomblecistas saiam às ruas da 

capital, com balaios de pipoca na cabeça, pedindo esmolas para a realização do evento. 

Apesar de todas as violações ocorridas, a comunidade continua a praticar e exercer sua religião. Os 

atendimentos permanecem, os filhos de santo de Mametu se dividem entre as atividades e 

atendimentos em Santa Luzia e no Santa Efigênia. As festas e eventos continuam a acontecer tanto 

em um terreiro como no outro. Os moradores de Santa Efigênia ainda resistem em seu território e 

as ações do projeto Kizomba, ainda que reduzidas, acontecem ainda hoje e atendem às crianças e 

jovens interessados. 

 

05 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

TIPO Comitê  Instituição  Irmandades/ Confrarias  Associação X Outros  

Denominação Associação de Resistência Religiosa e Cultural da Comunidade Quilombola Manzo 

Ngunzo Kaiango 

Descrição Seus antecendentes podem ser traçados a partir da fundação da Casa de Umbanda 
Senzala de Pai Benedito, posteriormente transformada em terreiro de Candomblé 
de Nação Angola, quando passou a se chamar Manzo Ngunzo Kaiango. 
Autorreconhecida como comunidade quilombola, Manzo foi certificada pela 
Fundação Cultural Palmares como remanescente de quilombo no ano de 2007. A 
Associação de Resistência Religiosa e Cultural é a organização civil da comunidade, 
e se impõe como uma referência, tanto para o povo de Manzo, quanto para a 
comunidade do entorno, devido aos vários projetos socioculturais ali 
desenvolvidos. Por essa razão foi declarada como de utilidade pública para o 
município de Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais no ano de 2012. 

Organizadores Quilombolas de Manzo Ngunzo Kaiango. 

Financiadores Não há financiamento de instituições para as atividades em Manzo, sejam culturais, 

religiosas ou do Projeto Kizomba. Há a contribuição de filhos de santo, para as 

atividades do Candomblé e há a colaboração de apoiadores e voluntários para as 

atividades sociais do Projeto Kizomba. 

Produção de 

atividades e 

eventos 

O Quilombo promove uma série de atividades sociais e religiosas. Além das festas, 

o Projeto Kizomba promove oficinas e aulas gratuitas de capoeira, percussão, entre 

outras. A Festa de Pai Benedito é a principal celebração da comunidade, que 

acontece no território de Manzo, que reúne a família carnal de Mãe Efigênia, a 

família de santo, os apoiadores de manzo e pesquisadores. Antigamente, existiam 

muitas festas no território, mas a intolerência religiosa e a transferência de Mãe 

Efigênia para Santa Luzia dificultaram sua recriação. Em Manzo acontecem ainda 

encontros de formação política e educacional. 

Meios de A Comunidade de Manzo conta, até o momento, com uma página no Facebook. 
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Comunicação 

e Divulgação 

https://www.facebook.com/comunidadeManzoKaiango/ 

O Projeto Kizomba também conta com uma página no mesmo site: 

https://www.facebook.com/BlocoKizomba1/  

 

06 COMENTÁRIOS 

 Comentários dos detentores/relacionados 

Makota Kidoiale: “É o que falo para a mãe: se não tiver Candomblé não vale a pena ser Manzo. Não 
vale a pena ser comunidade, não vale a pena ser nada. Para mim tudo começou pela religião. 
Inclusive até a nossa vinda para cá. Nossa moradia aqui, a casa que a mãe conseguiu foi tudo por 
causa da religião. [...] se tiver o Candomblé vale a luta. Por isto que se me perguntam hoje o que é o 
Manzo, eu digo é o Candomblé e tudo que se envolve dentro dele. Isto é o que penso” (KIDOIALE 
apud MARQUES, 2015, p. 166-167). 

 Comentários do elaborador 

-  

 Observações 

Não há mais observações a serem feitas. 

 
07 SALVAGUARDA 

 Necessidades 

Instalações Terreiro, Cozinha, Camarinha, Quartos de Santo 

Instrumentos Ngomas (tambores sagrados) 

Matéria-Prima Folhas, águas, pedras – elementos naturais 

Pessoal Mestres detentores dos saberes religiosos do Candomblé, da Umbanda e da banzeção 

Formação A transmissão dos saberes é dada no dia-a-dia e nas preparações das atividades religiosas 

 Ameaças à continuidade da lugar e de seus usos 

Algumas são as ameaças à continuidade de Manzo. Acreditamos que o principal delas seja a falta de 

regularização do terreno em Santa Efigênia. A necessidade de um território que possa manter a 

comunidade reunida, bem como as atividades religiosas do Candomblé e da Umbanda, 

considerando a projeção futura de reprodução da comunidade é uma necessidade primordial que 

ainda não foi atendida pelo Estado, apesar do reconhecimento da comunidade como remanescente 

de quilombo. 

Outra ameaça é a desagregação da família, que se deu devido à ação da Defesa Civil em 2012 e que 

se dá, ainda hoje, devido aos limites do reduzido território de Santa Luzian, no qual se encontra a 

maior parte da comunidade atualmente. 

A continuidade de Manzo está ameaçada, ainda, pela intolerância religiosa e pelo rascimo presenta 

na sociedade como um todo e, por conseguinte, nas instituições públicas. Por mais que os 

moradores de Manzo tenham conseguido o respeito de seus vizinhos, tanto em Santa Luzia quanto 

em Belo Horizonte, algumas festas que eram realizadas para além dos bairros, não são realizadas 

hoje em dia, devido ao medo que os candomblecistas tem de serem violentados de alguma forma. 

 Elementos relacionados com necessidade de proteção 

- Assentamentos 

https://www.facebook.com/comunidadeManzoKaiango/
https://www.facebook.com/BlocoKizomba1/
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- Cozinha 

- Camarinha 

- Projeto Kizomba 

- Mametu Muiandê 

- Festas 

- Território 

 Possibilidades de continuidade 

A possibilidade de continuidade de Manzo é indissociável da regularização de seus terrenos – 

considerando seus territórios em Santa Luzia e Santa Efigênia. Para além da regularização dos 

terrenos já ocupados pela comunidade, é necessário que seja produzido o Relatório o Técnico de 

Identificação e Delimitação – RTID, no intuito de delimitar, para além da área ocupada, a área 

necessária à projeção futura para a reprodução da comunidade quilombola de Manzo. 

Outra questão fundamental para a continuidade é a aplicação e implementação de ações contra o 

racismo e a intolerância religiosa, que coloca em risco não somente o território e a comunidade, 

como também as vidas individuais de seus membros, praticantes das religiões de matriz afro-

brasileiras. 

 Indicações de ações de salvaguarda 

- Incentivar a difusão das produções sobre Manzo e as religiões de matriz africana, principalmente 

pela própria comunidade; 

- Facilitar a regularização fundiária dos terrenos de Manzo;  

- Valorizar e registrar os saberes de Mametu Muiande; 

- Fomentar a criação de um Comitê gestor de salvaguarda, de forma que as ações possam ser 

pensadas e revistas ao longo do tempo; 

- Promover a valorização, difusão dos quilombos e da religião de matriz africanda; 

- Valorizar a diversidade cultural e religiosa; 

- Articular os estudos para o RTID. 

 

08 ELEMENTOS RELACIONADOS 

Bem Cultural Tipologia Categoria COD.IPAC 

Culinária religiosa    

Mametu Muiandê    

Benzeção    

Festas    

Projeto Kizomba    

Conhecimento das Plantas    

Festa de Pai Benedito    

 

09 ENTREVISTADOS 

01 Nome Cássia Cristina da Silva Função Makota 

Nascimento 13/12/1969 Sexo F Idade 48 Registro Sonoro Visual X 
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Descrição (rol, indumentária, transmissão do saber). 
Cargo de Makota na hierarquia do Candomblé Angola. Veste-se se branco, com saia rodada e adereços coloridos, turbante na cabeça.  
Contato Manzo Ngunzo Kaiango 

02 Nome Efigênia Maria da Conceição Função Mametu 

Nascimento 02/01/1946 Sexo F Idade 72 Registro Sonoro Visual X 

Descrição (rol, indumentária, transmissão do saber). 
Mametu, no Candomblé de Nação Angola. Veste-se se branco, com saia rodada e adereços coloridos, turbante na cabeça. Nos 
momentos de gira, pode vestir-se de acordo com o Inquisse a ser incorporado.   
Contato Manzo Ngunzo Kaiango 

 

10 IMAGENS 

  
Figura 3: Bandeira de Tempo em Manzo – Santa Luzia 

Fonte: Acervo Iepha/MG 
Figura 4: Bandeira de Tempo em Manzo – Santa Efigênia 

Fonte: Acervo Iepha/MG 

  
Figura 5: Espaço do terreiro de Candomblé em Santa Efigênia, 

com representação de Pai Benedito em uma das paredes 
Fonte: Acervo Iepha/MG 

Figura 6: Terreiro de Candomblé em Santa Luzia 
Fonte: Acervo Iepha/MG 
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Figura 7: Vista para o local onde ficava a antiga cozinha de Manzo 

em Santa Efigênia 
Fonte: Acervo Iepha/MG  

Figura 8: Parte do terreno do quilombo que foi interditado pela 
Urbel, após ação da Defesa Civil. 

Fonte: Acervo Iepha/MG 

 

 

Figura 9: Interior do Quilombo em Santa Efigênia, com vista para 
uma das residências 

Fonte: Acervo Iepha/MG 

Figura 10: Croqui do terreno de Manzo, representando em 
vermelho os elementos destruídos pela atuação da Urbel 

Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e 
Manzo Ngunzo Kaiango 
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Festa de Pai Benedito 
01 IDENTIFICAÇÃO 

Denominação Festa de Pai Benedito IPAC/MG - 

Categoria Celebração 

 
Figura 1: Mametu Muiande na Festa de Pai Benedito 

Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. 

 DESCRIÇÃO DA PERIODICIDADE 
A Festa de Pai Benedito ocorre de ano em ano, geralmente no último domingo de maio, que é o mês 
dedicado às celebrações da abolição da escravidão no Brasil. Os preparativos da festa começam 
aproximadamente um mês, ou mais, antes do dia público da festa.  A celebração propriamente dita se dá no 
período vespertino, se estendendo até o início da noite de domingo.  
 

02 ORIGENS DOCUMENTADAS OU ATRIBUÍDAS 
A Festa em homenagem a Pai Benedito, entidade da umbanda ligada à matriarca Efigênia Maria da Conceição 
(Mametu Muiande), só pode ser compreendida a partir da própria história do território, uma vez que foi por 
intermédio dos trabalhos do Preto Velho Pai Benedito que se deu a aquisição do terreno, como a própria 
Mametu enfatiza em seus relatos. 

Ao se estabelecer no território do quilombo, no início da década de 1970, Mametu Muiande principiou o 
culto à umbanda naquele lugar, através da fundação do Centro Espírita Umbandista A Senzala de Pai 
Benedito, construído e nomeado a pedido da própria entidade. A respeito da intrínseca relação de Pai 
Benedito com o terreno do quilombo, Cássia Cristina da Silva, assim disse em depoimento dado ao 
antropólogo Carlos Eduardo Marques: 
 

As terras são de nego. Pai Benedito sempre disse isto. Tanto é que minha avó respeitava Pai 
Benedito, a palavra dele era lei. Até hoje não consideramos isso aqui nosso. Isto aqui é do 
Pai Benedito, Nós moramos aqui de favor. Todo mundo mora aqui de favor. A mãe sempre 
falou isto: - aqui não é de vocês. É de Pai Benedito, então vocês não têm direito a nada 
(Makota Cássia, 2013 apud. MARQUES, 2015, p. 71). 
 

Nascida no início do século XX, a umbanda é considerada uma religião brasileira, por excelência, baseada na 
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associação entre elementos do candomblé, do espiritismo kardecista, do catolicismo popular e de práticas 
ameríndias (PRANDI, 2004; SILVA, 1994). O panteão de devoção dessa religião se assenta em uma diversidade 
de entidades que se apresentam por meio do transe de incorporação: Caboclos, Pretos-Velhos, Ciganos, 
Boiadeiros, Pombagiras, Marinheiros, Guias de Luz, Encantados, além de Orixás e Voduns (PRANDI, 1996). 

Sendo, portanto, umas das entidades cultuadas na umbanda, o Preto Velho é, em sua base, representado 
como um negro idoso e sábio, marcando a ancestralidade africana e o passado escravista do Brasil (PRANDI, 
1996; VELHO, 2009). Na cosmologia da umbanda, os pretos velhos trabalham na linha da direita, ou seja, 
“para o bem”, utilizando as funções mágico-religiosas em prol da caridade (MENEZES, 2007 p. 184). 

Apesar deste arquétipo tradicional, a entidade pode ser incorporada tanto por homens, jovens, e velhos, 
quanto por mulheres, como foi o caso de Mametu Muiande. As incorporações de Pai Bendito se deram, em 
Mametu Muiande, ainda na infância acompanhando-a ao longo da vida, inclusive, sendo considerado o elo 
com o território do quilombo, mesmo após o estabelecimento do candomblé: “A Umbanda se transformou 
em Candomblé. Mas pra nós ao mesmo tempo aqui se mantém como Senzala. E eu acho que Pai Benedito é 
que nos liga aqui, se fosse só Candomblé não sei se resistiríamos tanto” (Makota Cássia, 2013 apud. 
MARQUES, 2015, p. 72). No sentido conferido pelos quilombolas, o chão de Manzo pertence, então, a Pai 
Benedito porque ali está seu Ngunzo (a energia sagrada) (MARQUES, 2015). 

A celebração ao Preto Velho é realizada desde que a umbanda foi fundada no território de Manzo, na década 
de 1970. Entretanto, segundo Makota Cássia, a festa de antigamente se mostrava como uma festa típica 
dessa entidade. Ademais, a celebração era restrita aos moradores do quilombo e, no máximo, à comunidade 
do entorno e dos clientes espirituais de Mametu Muiande. 

Entretanto, desde que o Projeto Kizomba foi instituído, no ano de 2002, a festa tomou outro sentido. 
Idealizado por Pai Benedito, o Kizomba é uma ação social que agrega crianças e jovens da comunidade e a 
localidade no espaço do quilombo, por meio de uma série de atividades culturais como a capoeira, o samba 
de roda, dança afro e percussão. De acordo com a vontade expressa pela própria entidade, a festa de preto 
velho tornou-se o momento para esses jovens mostrarem seus aprendizados para Pai Benedito, o maior 
entusiasta desse projeto. Desse modo, a festa deixou de ser somente uma festa padrão de Pretos Velhos e 
passou a ser uma festa dedicada somente à entidade de Mametu Muiande, ou seja, a Festa de Pai Benedito. 

 

03 DESCRIÇÃO 

 Preparativos 
Do modo como a festa atualmente se estrutura, os preparativos se iniciam com até trinta dias de 
antecedência, e envolvem diversas etapas, sendo que uma das primeiras e mais importantes, é a consulta 
feita a Pai Benedito, que irá fornecer importantes direcionamentos a respeito da condução da festa como, 
por exemplo, as comidas que serão ofertadas no dia público.  

Outra etapa que antecede este dia é o recolhimento de doações que irão garantir a festa, e que são 
provenientes de diversas fontes, dentre elas, a própria comunidade, o poder público, entre outras. Makota 
Cássia aponta que as doações são sempre incertas, sendo necessário um trabalho de mobilização ano a ano 
para garantir que a festa seja realizada. Por fim, os preparativos também envolvem a confecção da decoração 
e a aquisição de estrutura de som para, dentre outras atividades, as apresentações do Grupo Kizomba e das 
demais apresentações que são fruto das oficinas do projeto social de mesmo nome. 

Nos dias mais próximos à festa, as cozinhas das casas do quilombo começam a apresentar um maior 
movimento devido à preparação dos alimentos que serão servidos. As filhas de santo do candomblé são, no 
geral, as responsáveis pela condução da cozinha, preparando os pratos típicos dos pretos velhos tais como 
canjiquinha, costelinha com ora-pro-nobis, feijoada, dobradinha, entre outras. Entretanto, Makota Cássia 
pontua que a ajuda é generalizada, inclusive de pessoas da comunidade que são adeptas de outras religiões. 
Por fim, os dias que antecedem a festa envolve a preparação dos doces para a mesa de Pai Benedito, de 
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modo que são produzidas rapaduras, pés de moleque, dentre outros.  

A responsabilidade por todo este processo preparatório fica a cargo de Makota Cássia, filha sanguínea de 
Mametu Muiande, a qual é responsável por distribuir as tarefas entre os filhos de santos, os demais membros 
da comunidade e até mesmo entre a vizinhança do quilombo.  
 

 Desenvolvimento 

 A festa tem por costume ocorrer no período da tarde do último domingo do mês de maio de cada ano, e se 
inicia com a apresentação do grupo de percussão do Projeto Kizomba, que é realizada na rua, em frente à 
entrada do quilombo. Após esta apresentação que tem a duração aproximada de 40 minutos, os presentes 
são convidados a adentrar ao quilombo para assistir à apresentação da capoeira, outra das atividades que 
acontece no âmbito do Kizomba, sendo comum contar com a presença de algum outro grupo convidado.  

O início do ritual religioso ocorre por volta das 17 horas, com a feitura, pelos filhos de santo, de uma 
oferenda destinada a Pambu Njila, que é o inquice da comunicação, dos caminhos e das encruzilhadas e, 
portanto, protetor dos terreiros. Chamada de Padê, esta oferenda feita de pimenta, azeite de dendê e 
farinha, é colocada no assentamento deste inquisse, que fica ao lado da escada de entrada do quilombo, 
fazendo a ligação entre o mundo de fora (a rua) e o de dentro (o terreiro).  

Após esse ritual, no terreiro, iniciam-se os cantos para Preto Velho, que giram em torno de narrativas ligadas 
a experiência da escravidão, a exemplo dos versos transcritos a seguir: 
 

No tempo da escravidão 
Quando o senhor me batia 

Eu gritava por Nossa Senhora 
Ai meu Deus 

Quando a pancada doía 
 

No dia 13 de maio 
A assembleia trabalhou 

Trabalhou, trabalhou, trabalhou 
Em nosso louvor 

 
À medida que os pontos são cantados, as entidades “descem” ao terreiro por intermédio da mediunidade de 
alguns filhos de santo, que estão vestidos com roupas na cor branca e com ojás (panos amarrados à cabeça). 
Neste momento, Mameto Muiandê incorpora o Preto Velho Pai Benedito. 

Seguindo a celebração, o terreiro recebe a visita da Guarda de Moçambique de São Benedito, que participa 
da festa desde 2016, mediante um pedido de Pai Benedito, que disse querer todo seu povo festejando os 
pretos velhos, incluindo o congado. Este pedido foi então, prontamente atendido por Makota Cássia, que 
soube que um assíduo participante da festa era capitão de Moçambique desta guarda, que aceitou com 
satisfação participar da festa. 

Ao som dos tambores da Guarda de Moçambique e dos atabaques da Umbanda, os Pretos Velhos dão passes 
e benzem as pessoas que estão presentes na festa. Ademais, Pai Benedito cumpre a tradição de batizar as 
crianças nascidas no último ano, tanto as do quilombo, como de fora dele. 

O jantar é servido no fim da tarde e, por volta das 20 horas, os médiuns iniciam a desincorporação e as 
entidades “sobem”, marcando o encerramento da festa. 
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 Transformações e permanências  

 De acordo com Makota Cássia, a Festa de Pai Benedito é a principal celebração do quilombo. Desde seus 
primórdios, a cerimônia consistia nos toques para os Pretos Velhos, as benzeções, as comidas e o batizado, 
envolvendo a participação primordialmente dos filhos de santo e clientes espirituais de Mametu Muiande. 

Entretanto, os sentidos da festa passaram por uma transformação desde que Pai Benedito pediu pela criação 
do Projeto Kizomba. Desde então, segundo Makota Cássia, a festa que era indistintamente dos Pretos Velhos 
passou a ser a Festa de Pai Benedito, já que, por ser o grande incentivador do Projeto, o espaço do sagrado 
tornou-se também o espaço cultural do Kizomba, momento dos jovens apresentarem para Pai Benedito o 
que estão aprendendo. 

Isso fez com que houvesse uma ampliação da festa ao longo dos anos, crescendo e diversificando o seu 
público para além da vizinhança mais imediata do entorno do quilombo. Outros dois fatores que ajudaram 
para a consolidação deste cenário foi o próprio crescimento da família de santo da matriarca Mametu 
Muiandê e também as articulações do quilombo com a comunidade acadêmica, com grupos de capoeira e 
com os movimentos sociais. 

A festa atualmente é o único grande momento de reunião da família de Mametu Muiandê desde que ocorreu 
o conflito com a Defesa Civil de Belo Horizonte, cujo processo de desalojamento dos moradores devido à 
narrativa de risco de desabamento dos imóveis, culminou com a destruição do terreiro. O episódio se deu no 
ano de 2012 e foi profundamente desagregador para a comunidade, que perdeu importantes referências 
culturais, inclusive, para a festa de Pai Benedito, tais como o fogão a lenha, de onde saía a fumaça que 
simbolizava um início das celebrações. Com a destruição da cozinha, desde então a comunidade improvisa 
um lugar onde são feitos os alimentos da festa. 

A maior transformação, contudo, foi a mudança do candomblé e a consequente ida de Mametu Muiandê 
para Santa Luzia, local onde o terreiro foi estabelecido. Este fato gerou um afrouxamento dos laços 
comunitários, já que a figura da Mametu era aquela que agregava a todos. Como consequência, a família se 
separou e começou a constituir outros pequenos núcleos fora do quilombo. Portanto, a Festa de Pai Benedito 
se tornou o espaço/tempo do encontro da comunidade em toda a sua potência. 
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 Mapa 
O croqui abaixo foi extraído do “Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango” e, 
mostra a configuração de como era o quilombo antes do conflito com o poder público. Contudo, a imagem 
fornece uma visão geral dos espaços utilizados na festa de Pai Benedito: a Rua São Tiago, a escada, o espaço 
da capoeira e do ritual religioso e, abaixo dele, onde era a cozinha (estes últimos marcados de azul). 

 
Croqui 1: Planta do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. 

Fonte: Laudo Antropológico Arquitetônico Quilomblé Manzo Ngunzo Kaiango, 2016. 
 

04 ESPAÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO 

 Descrição do espaço da celebração 
A festa de Pai Benedito ocorre no interior do terreno onde se encontra o quilombo de Manzo, se espalhando 
para a Rua São Tiago, no trecho de frente para a entrada do terreno. Neste espaço externo ocorrem as 
apresentações da percussão do Projeto Kizomba, bem como a montagem da mesa de doces e lanches.  

Adentra-se o quilombo descendo uma íngreme escada onde, do lado direito, observam-se dois 
assentamentos de inquisses, dentre os quais o de Pambu Njila, para quem é entregue uma oferenda no dia 
da festa. Descendo até o fim do terreno, a comunidade improvisa uma cozinha para a produção dos 
alimentos que serão servidos na festa, já que a antiga cozinha foi destruída pela Defesa Civil. É necessário 
pontuar, contudo, que o quilombo vem passando por uma reforma para reestruturar algumas das áreas 
atingidas, dentre elas, a cozinha. 

Do lado esquerdo, logo após o fim das escadas da entrada, há um corredor que leva ao espaço onde 
acontecem as apresentações de capoeira e o ritual religioso aos Pretos Velhos. Assim como a cozinha, este 
espaço foi também completamente descaracterizado pela intervenção da Defesa Civil e também vem 
passando por reforma para voltar a abrigar a umbanda, segundo Makota Cássia.  
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05 ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

Comunidade x Município x Região x Estado x Nacional  

Observação A Festa de Pai Benedito mobiliza tanto a própria comunidade de Manzo, quanto a 
comunidade de seu entorno, além de pessoas de diferentes regiões do município de Belo 
Horizonte, que se relacionam com a festa na qualidade de público. 

Como parte da comunidade se deslocou para Santa Luzia, especialmente Mametu 
Muiandê, pode-se afirmar que a abrangência da festa acaba também por se expandir 
regionalmente. Além disso, alguns filhos de Santo de Muiandê de outros estados e até 
mesmo de outros países, podem vir ao quilombo para participar da celebração. 

 Participação turística 
A Festa de Pai Benedito não possui um forte apelo turístico, sendo frequentado principalmente por pessoas 
da comunidade do entorno do quilombo, por clientes espirituais de Mametu Muiande, por movimentos 
sociais e por atores de outros espaços, tais como a universidade, por exemplo. 

 

06 ELEMENTOS RELACIONADOS  

Bem Cultural Tipologia Categoria Subcategoria COD./
IPAC 

Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango EUA Comunidade 
tradicional 

Arquitetura 
sociorreligiosa 

 

Efigênia Maria da Conceição (Mametu 
Muiande) 

Mestres e ofícios Mestre   

 

07 MODELO DE ORGANIZAÇÃO  

TIPO Comitê  Instituição  Irmandades/ Confrarias  Associação X Outros  

Denominação Associação de Resistência Religiosa e Cultural da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo 
Kaiango 

Descrição Seus antecedentes podem ser traçados a partir da fundação da Casa de Umbanda Senzala 
de Pai Benedito, posteriormente transformada em terreiro de candomblé da Nação 
Angola, denominado Manzo Ngunzo Kaiango. Autrorreconhecida como uma Comunidade 
Quilombola, Manzo foi certificada pela Fundação Cultural Palmares como remanescente de 
quilombo no ano de 2007. 

A Associação de Resistência Religiosa e Cultural é organização civil da comunidade, e se 
impõe como uma referência, tanto para o povo de Manzo, quanto para a comunidade do 
entorno, devido aos vários projetos socioculturais ali desenvolvidos. Por essa razão foi 
declarada como de utilidade pública para o município de Belo Horizonte, em 24 de 
fevereiro de 2011, pela lei 10.112/2011, e de utilidade Pública Estadual através do Projeto 
de Lei n° 2.527/2011, aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (MARQUES, 
2015, p. 05) 
 

 Organizadores e Financiadores 

Tipo Público e privado 

Organizadores Membros do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango 

Financiadores Os próprios moradores do quilombo, a comunidade e o poder público. 
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08 COMENTÁRIOS 

 Comentários dos entrevistados 

Makota Kidoiale: “Eu acho muito bonito a festa do Pai Benedito porque é um encontro de todos os povos. É 
como se Manzo abrisse as portas e se mostrasse por inteiro. Toda a família participa e se envolve com 
interesse da festa acontecer. É uma festa que não é apenas um toque para Pai Benedito. Hoje não, hoje a 
festa do Pai Benedito é o espaço para mostrar que tudo que nos foi arrancado ainda tem força aqui” 
(KIDOIALE, jul. 2017 apud PBH, 2018). 

 

 Comentários do elaborador 
A centralidade que Pai Benedito tem na própria formação do quilombo faz com a celebração dedicada a essa 
entidade da umbanda se configure como a mais fundamental para a comunidade, especialmente após seu 
desalojamento pela Defesa Civil. Este episódio promoveu uma inegável desagregação comunitária, com a 
mudança do terreiro de candomblé e, consequentemente, de Mametu Muiande para Santa Luzia, além da 
mudança de seus filhos para outros bairros. Isso faz com que a festa seja a única ocasião em que há, de fato, 
o reencontro entre todos os membros da comunidade. 

 Elementos significativos relacionados 
O primeiro e mais significativo elemento relacionado a esta festa é a própria figura de Pai Benedito que, além 
de ser o homenageado, tem ativa participação na estruturação desta. Como foi pontuado, é somente após 
uma consulta a entidade que a festa pode, de fato, ser organizada. É através de Pai Benedito que há a escolha 
das comidas típicas, a tradição do batizado das crianças nascidas no ano anterior e a apresentação dos jovens 
do Projeto Kizomba. 

 Crenças Associadas 
A Festa de Pai Benedito está diretamente associada à umbanda, já que os pretos velhos são entidades que 
integram o panteão dessa religião. Assim que se estabeleceu no terreno do quilombo, Mametu Muiande 
fundou o centro umbandista Senzala de Pai Benedito. Em 1986, o quilombo virou um terreiro de candomblé 
da Nação Angola, passando à denominação Manzo Ngunzo Kaiango. Desde então, os dois cultos passaram a 
coexistir no espaço do quilombo, com toques específicos para os Santos (os inquisses) e outros para as 
entidades. Essa coexistência formou uma linha divisória bastante tênue entre ambos, conformando um 
espaço de trocas, mais do que de diferenciação ou de exclusão. 
 

 Identidades construídas em torno da atividade 
Talvez a identidade mais fortemente associada à Festa de Pai Benedito seja a de quilombola, já que foi 
através dos trabalhos dessa entidade que Mametu Muiande adquiriu o terreno. Posteriormente, com a 
transformação da Senzala de Pai Benedito em Manzo Ngunzo Kaiango, outra identidade que emergiu foi a de 
povo de santo. Entretanto, mesmo com a instituição do candomblé, o quilombo tem a percepção de que Pai 
Benedito tem precedência, pois foi quem primeiro chegou. Assim a festa é um momento importante de 
celebração desta entidade, porque reforça os laços da comunidade que foram parcialmente desfeitos na 
ocasião do desalojamento. 

 Significados socioeconômicos 
Por se relacionar intimamente com o âmbito devocional do quilombo, a Festa de Pai Benedito não possui 
significados socioeconômicos. O trabalho desta entidade é, inclusive, inteiramente baseado na caridade, e Pai 
Benedito não aceita pagamento por seus serviços espirituais. 

 Significados Simbólicos 
Em um âmbito mais geral, esta festa se liga às celebrações dos pretos velhos, que são entidades que 
representam a figura de escravizados anciãos portadores de grande sabedoria. Com relação a Pai Benedito 
não é diferente, já que ele foi o responsável, dentre outras questões, pela própria criação dos filhos carnais 
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de Mametu Muiande, o que desvela a importância que ele tem para a constituição dos valores dessa família. 
O fato dos festejos serem no mês de maio também não é por acaso, uma vez que este é o mês em que se 
comemora a abolição da escravidão.  

No âmbito mais particular, a Festa é especificamente de Pai Benedito por conta da fundação do Projeto 
Kizomba, um pedido da própria entidade que gostaria de ver os jovens de sua comunidade envolvidos com a 
cultura do seu povo.  

 Possibilidade de Continuação 
Mesmo após o episódio do desalojamento do quilombo e da mudança de Mametu Muiande para Santa Luzia, 
a Festa de Pai Benedito não deixou de ser feita, o que revela um grande esforço de continuidade da 
celebração, devido à importância dessa entidade para a própria existência do quilombo, bem como da festa 
para o reforço dos laços comunitários. Contudo, a desagregação da família pode levar ao risco de 
continuidade da festa, já que outros núcleos sociais veem se formando fora do quilombo. Outra questão a ser 
levada em consideração diz respeito à centralidade da figura de Mametu Muiande na relação com Pai 
Benedito, uma vez que é ela quem o incorpora. Portanto, pode ocorrer algum grau de transformação na festa 
no momento em que a matriarca não estiver mais viva. 

 Plano de ação 
A principal demanda que o quilombo possui e que está diretamente envolvida com o espaço físico e 
simbólico da festa refere-se à titulação da terra de Manzo Ngunzo Kaiango, o que poderá garantir a 
manutenção da tradição festiva. 

A continuidade do Projeto Kizomba é outro fator que deve ser levado em consideração na preservação dessa 
festa. De acordo com relatos dos moradores do quilombo, este projeto foi largamente prejudicado com a 
desocupação do terreno e, mesmo após o retorno, o quilombo vem encontrando dificuldades para manter 
este projeto. 
 

09 ENTREVISTADOS  

01 Nome Cássia Cristina da Silva Tipo Makota 

Nascimento 02/01/1969 Sexo F Idade 49 Registro Sonoro Visual  S 

Descrição  
Cássia Cristina é filha biológica de Mametu Muiande e, no candomblé, possui o cargo de Makota, uma 
espécie de governanta da casa que não incorpora. Cássia está presente em Manzo desde a sua formação e é 
ela a principal organizadora da Festa de Pai Benedito, distribuindo as tarefas entre as pessoas envolvidas com 
os preparativos. 
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10 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA: 
 

 

 

 
Figura 2: Mametu Muiande incorporando Pai Benedito. 

Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, 
Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. 

Figura 3: Batizado realizado por Pai Benedito 
Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, 

Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. 

 

 

 

 
Figura 3: Apresentação da Percussão do Projeto Kizomba 

Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, 
Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. 

Figura 4: Apresentação da Capoeira do Projeto Kizomba 
Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, 

Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. 

 

 

 

 
Figura 5: Visita da Guarda de Moçambique São Benedito 

Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, 
Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. 

Figura 6: Gira na Festa de Pai Benedito 
Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, 

Mangueiras e Manzo Ngunzo Kaiango. 
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11 DOCUMENTOS ANEXOS: 

Fotografias PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (1) 
PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (2) 
PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (3) 
PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (4) 
PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (5) 
PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (6) 
PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (7) 
PPovos_Manzo_BH_DossiePBH (8) 

Vídeos - 

Áudio  - 
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Efigênia Maria da Conceição 
IPAC/MG – PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DE MINAS GERAIS MESTRE 

01 IDENTIFICAÇÃO 
Nome Efigênia Maria da Conceição IPAC/MG  
Categoria Saberes 

Âmbito/Tema Comunidades tradicionais 

 
Figura 1: Efigênia Maria da Conceição, matriarca do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango 

Fonte: Acervo IEPHA-MG 

 

02 INFORMAÇÕES SOBRE O MESTRE 

 Como é conhecido(a) Mametu Muiandê, Mãe 
Efigênia 

 Data de nascimento 02/01/1946 

 Local de nascimento Ouro Preto 

 Local atual de residência Rua Rio Grande do Sul, nº 330, bairro Bonanza - Santa Luzia 

Efigência aponta que sua formação primária é católica e ocorreu em um colégio de freiras de Ouro Preto, o 
Asilo Santo Antônio.  
Já sua iniciação no Candomblé se deu no terreiro Bakise Bantu Kasanje, pelas mãos de Mametu Talanderê de 
Oxossi. 

 Ocupação 

Mametu Muiandê trabalhou desde muito nova como doméstica em diversas casas de famílias em Belo 
Horizonte, especialmente lavando e passando roupas. Ela exerceu a profissão de empregada doméstica até 
um tempo após a mudança de Manzo para o terreno Santa Luzia, após a violação de direitos da Defesa Covil, 
em 2012. Atualmente ela se dedica a maior parte dos dias ao terreiro em Santa Luzia, mas mantém seus 
atendimentos fixos, uma vez por semana, no território originário do quilombo, em Belo Horizonte. 

 Trajetória como Mestre  

Nascida no município de Ouro Preto em 02 de janeiro de 1946, Efigênia Maria da Conceição, cujo nome de 
santo é Mametu Muiandê, é a matriarca do quilombo Manzo Ngunzo Kaingo. Passou parte da infância no 
Morro da Queimada, em Ouro Preto, e se mudou com cerca de oito anos de idade para Belo Horizonte com a 
família, estabelecendo residência na região leste da capital. Por volta dos onze anos de idade, Mametu 
Muiandê começou a manifestar os primeiros sinais de sua espiritualidade através de constantes visões e 
desmaios, o que fez com que sua mãe a levasse em hospitais e, em seguida, em um centro espírita. Lá 
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incorporou o Preto Velho Pai Benedito, sua principal entidade. Além do preto velho, dona Efigênia também 
incorporou o Exu Paredão e o Caboclo Ubirajara. Contudo, a dedicação à vida no santo através da umbanda, 
só se deu um pouco mais tarde, dos quinze para os dezesseis anos. A partir desse período, Pai Benedito 
passou a fazer um intenso trabalho de caridade com a comunidade e, em paralelo, dona Efigênia continuava 
seus trabalhos como empregada doméstica. 

Certa vez, como consequência de um exitoso trabalho espiritual que Pai Benedito fez para seu patrão na 
época, dona Efigênia ganhou, como forma de gratidão, um terreno. Devido a um problema com a aquisição 
deste imóvel, o antigo proprietário devolveu a quantia da compra em dinheiro para dona Efigênia, que  
comprou outro terreno, onde hoje é o quilombo.  

Assim que adquiriu o terreno, a primeira providência de dona Efigênia foi construir um barracão para os 
trabalhos de Pai Benedito. Foi nesse momento que surgiu a Senzala de Pai Benedito, o cerne da existência da 
comunidade quilombola. Neste território, dona Efigênia intensificou os cultos da umbanda, acolhendo quem 
precisasse de ajuda, seguindo as premissas do trabalho de caridade feitos pelo preto velho. Segundo Cássia 
Cristina da Silva, Makota Kidoiale, que é uma das filhas sanguíneas de dona Efigênia, Pai Benedito foi mais do 
que somente uma entidade espiritual, mas também atuou como um pai, um conselheiro e um educador da 
família.  

Quando Pai Benedito vem de novo aqui, ele reúne a gente e fala que isso aqui é senzala dele, 
e que a partir dai todas as pessoas que passassem  e não tivessem um lugar pra morar, é que 
minha mãe tinha por obrigação de acolher e dar não só comida, mas tinha que dar respeito, 
coragem pra essas pessoas. E isso aconteceu muito aqui, minha mãe, tinha época que aqui 
tinha umas 23 pessoas morando dentro da casa e era um cômodo (Cássia Cristina da Silva, 
julho de 2018). 

 
Em 1986 dona Efigênia foi iniciada no candomblé e recebeu seu nome de santo, Mametu Muiandê. Assim 
como ocorreu com a umbanda, Mametu Muiandê diz que não escolheu o candomblé, mas que foi escolhida 
por ele, após vivenciar uma série de indícios que colocou sua própria vida em risco. O processo de iniciação 
foi em uma casa da nação Jeje, mas o seu pai de santo é da nação Angola, portanto, a matriarca possui grande 
conhecimento dos rituais de ambas vertentes. 

Após completar a iniciação, a Senzala de Pai Benedito passou a se chamar Manzo Ngunzo Kaiango, onde 
Mametu Muiandê formou uma grande família de santo. Devido à noção familiar ampla do candomblé, os seus 
filhos de santo constituíram novos núcleos familiares neste território, tendo a matriarca como referência 
espiritual máxima. Nesta dinâmica, o terreiro cresceu e outros espaços sagrados  foram criados, como a 
cozinha,  os quartos de santos e a camarinha, dentre outros. 

Sendo um terreiro de matriz Angola, Manzo possui uma organização hierárquica na qual Mametu Muiandê 
ocupa o posto da mais alta importância e responsabilidade. Ademais, o princípio da senioridade também é 
determinante para o candomblé, sendo que o tempo de iniciação no santo corresponde ao amadurecimento 
tanto espiritual, quanto de conhecimento acumulado sobre a cosmologia do terreiro. De acordo Mametu 
Muiandê: 

Para ter casa tem que ter qualificação e a pessoa já nasceu para ser líder de uma casa. Gerar 
uma casa, porque o Terreiro, querendo ou não, é uma Comunidade, você tem que liderar 
uma casa. Eu tenho filho de Santo antigo que não tem casa, pois não tem capacidade de 
tocar uma casa. Aprende tudo, mas nasceu para acompanhar o Pai de Santo, ou seja, nasceu 
para fundo de roça, para morar com o pai de santo e é seu aixiliar (...) Zeladora do santo é 
matriarca, a pessoa que coordena tudo. A líder da casa. Eu raspo filho de santo, eu faço os 
fundamentos com a ajuda dos kambonos e makotas, mas a linha de frente de tudo da casa 
sou eu, esta é a função da zeladora. Eu sou zeladora, do tipo que faço tudo: limpo casa, lavo, 
preparo ebó, dou ebó, faço defumação, banho, chás (Mãe Efigênia, junho de 2012 apud. 
MARQUES, 2015, p. 148).  
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Assim, seja no âmbito da umbanda ou do candomblé, Mametu Muiandê possui um amplo domínio sobre os 
fundamentos mágico-religiosos, um vasto repertório de saberes sobre o uso das plantas, das rezas e das 
benzeções, bem como o domínio dos rituais de ambas religiões. 

Tudo e todos orbitam em torno de Mametu Muiandê. Especialmente quando o quilombo se concentrava 
unicamente no no território originário em Belo Horizonte, era natural a união da família sanguínea e de santo 
ao redor da matriarca. 

Era uma coisa muito normal, a gente tomava café aqui todo dia, ninguém aqui saía pra lugar 
nenhum sem passar aqui na casa da minha mãe tomar um café com ela de manhã. A gente 
não dormia também se de noite, ela ficava no sofá até o último chegar e mandar ele pra 
cama (...)  E o pior, , porque a gente também não conhece folhas, a gente não conhece, é 
minha mãe que conhecia, eu tenho um irmão que também conhece, a gente nunca 
preocupou de aprender sobre folhas porque a gente sempre achava o chá pronto (Cássia 
Cristina da Silva, julho de 2018). 

 
De acordo com Mametu Muiandê, as religiões de matriz africana têm por princípio a atividade com a 
natureza, modo pelo qual ela possui grande entendimento sobre as ervas, as raízes e os demais elementos no 
desenvolvimento de benzeções, banhos e demais trabalhos próprios à umbanda e ao candomblé. A respeito 
desse conhecimento, Mametu diz: 

Eu sou bisneta de escravo, então na minha família a gente mexe com as ervas. Eu dei um 
curso lá na UFMG sobre religião de matriz africana, mas eu falei muito sobre as ervas, sobre 
folhas, porque eu benzo, sou benzedeira, eu benzo e eu preciso das minhas folhas (...) tem as 
rezas, pra cada caso é um caso. Tem pra mau olhado, vento virado, cobreiro, espinhela caída, 
dor de dente, dor de cabeça (...) eu gosto de desafio (...). Eu aprendi com minha vó, lá em 
Ouro Preto. Eu era menina, ficava agarrada com a minha avó pra ela me ensinar a benzer. 
Minha avó chamava Efigênia também (Efigênia Maria da Conceição, setembro de 2018). 

 

 

03 RELAÇÃO COM MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

Como se observa, Mametu Muiandê é a referência espiritual e autoridade máxima de Manzo Ngunzo 
Kaiango. Por incorporar Pai Benedito, a principal entidade da umbanda deste terreiro, Mametu Muiandê é a 
via pela qual o preto velho emana seus conhecimentos ancestrais. Devido a importância que esta entidade 
tem para a vida da comunidade, há uma festa dedicada somente a ela no último domingo de maio. A Festa 
de Pai Benedito é a principal celebração do quilombo, tornando-se o momento de reunião do povo de 
Manzo, especialmente após a mudança forçada do território originário para Santa Luzia.  

Dentre uma série de rituais e apresentações, se destaca o batizado das crianças nascidas no último ano, 
muitas das quais tiveram a gestação acompanhada de perto por Pai Benedito. A este respeito, Cássia Cristina 
assim conta: 

[A festa] é do Pai Benedito mesmo, porque ela é uma festa do povo de Manzo que a gente 
pensa, porque ela começa com a apresentação das crianças que nasceram porque a gente 
tem esse processo aqui também de pré-natal, a gente faz ainda com esse preto velho. 
Então, a gente vai ao posto, por exemplo, porque a gente precisa de garantir o hospital pra 
poder ganhar o filho , porque também não é permitido a gente ganhar aqui (...) Então a 
gente não vai muito ao posto de saúde , a gente vai muito no Pai Benedito mesmo, a gente 
confia é nele. Tanto é que às vezes o médico fala, ‘olha, se o neném não virar a gente vai 
fazer cesárea’, e aí Pai Benedito vem, vira o menino e manda a gente voltar pra lá e o 
médico fala, ‘ele virou’. Mais o médico acha que isso é uma coisa da medicina e não é , é o 
preto velho mesmo que veio, pôs a mão e foi mexendo até o menino virar. Então ele não só 
fala, como também faz pra gente poder perceber e entender que existe esse processo (...) E 
aí quando os meninos nascem, a gente quer mostrar pra ele (Cássia Cristina da Silva, julho 
de 2018). 
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Já do ponto de vista do candomblé, o terreiro possui uma rotina religiosa bastante complexa, sendo que 
todas as atividades desenvolvidas são atravessadas pela centralidade da matriarca de Manzo.  Este cotidiano 
sagrado é marcado “pelas reuniões públicas, pelas atividades ritualísticas ordinárias, como o preparo e o 
oferecimento de alimentos para os Inquisses (...), os Ebó, Obi e Bori, os banhos, atendimento ao público, 
jogos de búzios” (MARQUES, 2015, p. 150). Já as tividades extraordinárias envolvem as iniciações de novos 
filhos de santo, as obrigações do filhos já iniciados, dentre outros rituais.  
 

 

04 TRANSMISSÃO 

 Formas de transmissão 
Os conhecimentos, saberes e fundamentos que envolvem as religiões afro-brasileiras são transmitidos 
basicamente de forma oral, sendo que a relação direta e cotidiana entre o mestre e seus iniciados é muito 
importante para o processo de instrução. É na vida em comunidade, em estreito contato com a mãe de 
santo, que se aprende os preceitos do candomblé, o manejos das plantas e as atividades rituais.  

Na dinâmica do terreiro, a precedência dos mais velhos no “despertamento do santo” é estruturante nas 
relações hierárquicas estabelecidas, de modo que Mametu Muiandê ocupa este lugar de referência na 
transmissão dos conhecimentos.  

Na lógica do terreiro e, consequentemente, do quilombo Manzo, são vários os espaços importantes do ponto 
de vista da transmissão de saberes, com destaque para a cozinha, que é um lugar central para o povo de 
santo. A cozinha é um espaço sagrado, pois nela são preparados os alimentos, chás, banhos e ebós, que 
fazem parte dos rituais do candomblé. Assim, muitos conhecimentos são repassados nessas ocasiões. 

 

 Transformações nas formas de transmissão 
 Após a violação de direitos humanos ocorrida em 2012, com a desocupação do território originário do 
quilombo, houve a transferência do terreiro e a consequente expansão do território quilombola para Santa 
Luzia. Esse movimento forçado fragmentou o quilombo, desagregando muitas pessoas que antes moravam 
juntas no território originário, especialmente com a ida de Mametu Muiandê para Santa Luzia.  

A ausência física de Mãe Efigênia do território originário provocou algumas mudanças nas dinâmicas 
cotidianas, onde se dá grande parte da transmissão, especialmente dentre aqueles que passaram a morar 
distantes da mãe de santo. Sobre essa mudança, Cássia Cristina da Silva tem a seguinte percepção: 
 

O que muda muito aqui no nosso comportamento é esse, porque nos distancia daquilo que 
a gente achava que era muito natural, e aí a gente começa a entender que a gente precisava 
preprarar outras pessoas também pra tar junto com a gente. Porque, por exemplo, minha 
mãe, na hora de tocar, qualquer hora que ela quisesse tocar ela podia tocar, porque os 
meninos  que tocam estavam aqui. E eu como Makota estava aqui. O tempo todo ela podia 
fazer qualquer coisa. Já em Santa Luzia não, tem que marcar, tem que ver a disponibilidade 
de todo mundo, nem sempre está todo mundo (Cássia Cristina da Silva, julho de 2018). 

 
A mudança de Mametu Muiandê para Santa Luzia também impactou em outras dimensões cotidianas dos 
saberes ancestrais, como o manejo das plantas, tal como aponta Cássia Cristina:    
 

E o pior, porque també a gente não conhece folhas, é minha mãe que conhecia e aí eu tenho 
um irmão que conhece também as folhas. A gente nunca preocupou de aprender sobre 
folhas porque a gente sempre achava o chá pronto. E aí agora quando ela fala assim ‘ah, vai 
lá no mato”, “mãe aonde aqui que tem mato? Pelo amor de Deus não inventa não, eu  vou 
levar no médico”, e ela “não leva no médico não, dá o chá antes de você ir pro médico”. E aí 
a gente não acha folha assim. Igual eu, agora eu sei o que é alfavaca  e o que que é o... eu 
fazia muita confusão da alfavaca com a erva cidreira, hoje eu sei (...) Hoje eu sei, por 
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exemplo, a banha de galinha amarela, da galinha caipira, ela tem uma função, a da galinha 
branca é doente , não pode, entendeu. Mas é coisa que a gente, pra nós já estava pronto. 
(Cássia Cristina da Silva, julho de 2018). 

 

 Formas e possibilidades de continuidade 
A melhor garantia para a plena continuidade da transmissão dos conhecimentos e saberes da matriarca  é 
assegurar o direito ao terra e fortalecer os sentidos de comunidade de Manzo, que foram enfraquecidos na 
ocasião do desalojamento do território originário, em 2012.  
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01 Nome Cássia Cristina da Silva 
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terreiro, além de lidar com todas as questões burocráticas da associação. 

02 Nome Efigênia Mariada Conceição 

Data de Nascimento 02/01/1946 Gênero  F Registro Sonoro/Visual Sim 

Descrição  Matriarca do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango 

 

06 IMAGENS 

 

 

 

 
Figura 1: Mametu Muiandê na entrada do terreiro em 

Santa Luzia 
Fonte: Acervo IEPHA. 

Figura 2: Mametu Muiandê incorporada Pai Benedito fazendo 
batizando um recém nascido durante a Festa de Pai Benedito 

Fonte: Dossiê de Registro dos Quilombos Luízes, Mangueiras e 
Manzo Ngunzo Kaiango 
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L.M.: Você pode começar falando o nome todo e a idade por favor? 

C.S.: Meu nome é Cássia Cristina da Silva e eu tenho 48 anos.  

L.M.: Então, a gente tá elaborando um dossiê da comunidade como patrimônio imaterial do estado. 

Aí tem algumas questões, mesmo a gente usando como base o dossiê da prefeitura e mais uns 

outros textos do Carlos, que a gente tá usando a tese dele também, tem algumas coisas que a gente 

queria conversar pra gente também ter isso registrado, né? Pra gente poder desenvolver os estudos. 

Aí, começando do começo, eu não sei se você vai ter essa lembrança, mas, bom você não era nem 

nascida, mas de lembrança da sua mãe falar e etc. um pouco sobre o Morro da Queimada e a vinda 

pra BH, você tem alguma informação?  

C.S.: O que a gente lembra ouve e ouvia muita da minha vó, é que quando elas vieram, porque lá em 

Ouro Preto elas moravam, a gente não tem muita essas informações do território onde elas 

moravam, mas a família dela toda é de lá, de Ouro Preto. Minha vó trabalhou na mineradora, ela foi.. 

trabalhava na mina de Ouro preto. E a minha mãe nessa fase ainda era muito criança, então eu 

lembro que minha vó conta muitas histórias dos irmãos dela, ela tinha mais irmãos e que um dos 

irmãos dela tinha problema mental e que inclusive ele veio com ela pra cá e ele tinha uma filha 

também.  Lá ela aprendeu a benzer, lá em Ouro preto, minha vó que era referência de benzedeira 

aqui do bairro, benzia várias pessoas aqui. Minha mãe chegou até ganhar uma bolsa pra estudar no 

colégio de freira... aí eu não sei o nome do colégio, minha mãe já tem essa referencia. É muito vago.. 

eu sei que a minha mãe também  é filha dos Pereira, lá de Ouro Preto, que são nome de referência, 

porém ele chegou até a registrar minha mãe, mas não assumiu a paternidade. Então essa é a 
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referência que a gente tem de lá, de Ouro Preto.. muito vaga. Muito pouca 

mesmo. Minha mãe que tem mais influência.  

L.M.: E aí eles vêm pra BH, você sabe o motivo?  

C.S.: Sim, na época tava tendo uma grande oportunidade de lavadeiras aqui no Barro Preto, em belo 

Horizonte, porque tinha vindo... tinha fundado primeiro quartel, né do BG, e então começou a 

aparecer muitas oportunidades de lavadeira. E aí minha vó veio com essa proposta de trabalhar, 

porque minha vó era passadeira e engomava muito bem os colarinhos. Ela falava muito isso, então 

ela veio com essa referência pra poder trabalhar pra passar fardas. Então ela vinha pra trabalhar nas 

casas, com preferência nas casas de militar.  

L.M.: E eles se instalaram primeiro... 

C.S.: Aí vieram morar de aluguel, no bairro Paraíso. No bairro paraíso é que... a minha mãe era ainda 

muito criança.. acho que tinha 8 anos de idade quando elas vieram. E veio minha mãe mais três 

irmãos. E aí quando elas vieram pro bairro Paraíso, elas moraram... minha mãe, acho que na rua 

Maria Macaferri, eu não lembro bem o nome da rua, que é aqui perto também. E ali passou uma 

grande fase da minha mãe que foi até... do Paraíso que veio pra cá. E foi no bairro Paraíso que minha 

mãe começou a desenvolver a mediunidade.  

L.M.: Lá em Ouro Preto não..  

C.S.: Não, não. Me parece que alguém da família da minha vó contava, não era tão estranho pra 

minha vó, porque da família parece que alguém já tinha essa referência.  

L.M.: Ah sim! Então aí eles vêm pra B, se instalam aqui no Paraíso, né? 

C.S.: No Paraíso. Aí do Paraíso que a partir da fase de espiritualidade da minha mãe que vem pra cá 

pro Santa Efigênia,  

L.M.: E aí como é que foi assim.. você tem alguma informação maior sobre essa instalação aqui no 

Santa Efigênia? Parece que eles vão primeiro pra um outro terreno..  

C.S.: Sim, é isso. Aí o que que acontece.. Quando minha mãe começa a desenvolver, aí ela começa a 

ter várias relações com a cidade, né? Porque começa vir procurar minha mãe outras pessoas com 

outros níveis de condições sociais muito altos e nessa, minha mãe trabalhava na casa de um senhor e 

esse senhor, o Preto Velho dela fez algum tipo de trabalho pra esse senhor e esse senhor querendo 

recompensar, minha mãe não aceitou o dinheiro e aí ele falou, então eu vou dar um lugar pra morar, 

porque né? Porque teve uma época que minha mãe entrou em conflito com minha vó e a minha vó 

pôs ela pra fora, então ela tava morando na rua e trabalhava na casa dos outros. E aí.. morou na rua 

assim, em barraca. E aí esse senhor quis recompensar, então ele deu pra ela um dinheiro pra ela 

poder dar entrada num terreno. Ela chegou a comprar esse terreno. Só que o preto Velho dela não 

quis esse terreno, e aí fez ela desfazer do negócio e comprar outro terreno.  
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L.M.: E esse outro terreno é aqui também no Santa Efigênia.  

C.S.: Que é esse aqui. Se eu não me engano era no bairro São Lucas, mas era nessa região aqui 

mesmo.  

L.M.: Então ela vende o terreno.. 

C.S.: Desfaz a compra pra poder comprar esse aqui.  

L.M.: Compra esse.. E aí compra esse mais ou menos em que época, cê... 

C.S.: Em 70, acho que foi em 1970. 

L.M.: E aí pelo que a gente leu, parece que o terreno foi...  

C.S.: Então na verdade, então o que que acontece. Na verdade, na compra e venda da minha mãe, 

ela tinha metragem. Só que era uma coisa que a gente nunca imaginou que terras era vendida por 

metros, porque não era assim que minha mãe pensava em Ouro Preto. Eu acho que lá em Ouro 

Preto o terreno pedia-se de vista. E aí quando minha mãe comprou aqui, ela pensava que era até 

aonde pudesse ocupar. E aí, o terreno que não tinha água, lógico que a fonte de água pertencia, ia 

até a área de pertencimento dele. E aí nós nunca olhamos pra questão do que estava escrito no 

papel, no documento. A gente olhava pelo espaço que a gente ocupava e tinha nele como nosso. O 

que dividia os terrenos nessa época era árvores ou cercas de bambu, era a própria vegetação que 

denominava, que demarcava o terreno. Então por exemplo, tinha um mural de bambuzal... até esse 

mural de bambuzal era o terreiro do Pai Benedito. Então todo mundo pensava assim ‘ah, é atrás do 

bambuzal’, era a referência que se dava pra chegar até aqui, porque o resto da avenida era córrego. 

E também como era uma área que era muito barranco, não tinha casas, me parece que nessa região 

aqui quando a gente chegou.. porque eu cheguei a nascer aqui.. quando a gente chegou era poucas 

casas, tinha umas três, quatro casas. E geralmente essas casas eram dos donos dessas fazendas que 

ainda tava aqui tomando conta pra poder ser vendido a fazenda.   

L.M.: Que aqui era uma... 

C.S.: Aqui era uma área, assim... A gente fala rural, porque não tinha rua, nem nada. Aqui era 

plantação de café que dividia. Plantação de café com a chácara do... agora eu esqueci o nome do 

senhor que era do lado de lá. Então assim, tinha uma casa lá que era a chácara do Sancré, mais pra 

cima ali era área da CEMIG, então era proibido ocupar e mais pra cima era a fazendo do Cafezal, e o 

que dividia aqui era primeira água, segunda água e terceira água. Então quem morava tinha uma 

família, uma comunidade da primeira água, uma outra comunidade da segunda água e outra 

comunidade da terceira água. Era dividido assim.  

L.M.: E aí cê falou que essa compra foi feita, foi papel e esse papel ainda existe? 

C.S.: Foi um contrato de compra e venda do terreno, porém no contrato a gente percebe que 

também houve um erro mesmo, porque no contrato vem falando que o terreno são 360 metros 

quadrados, com frente pra rua Mem de Sá com fundo pra... Fundo pra Mem de Sá e fundo pra São 
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Tiago, então era a parte que a gente realmente ocupava. Era a parte que a gente 

achava que o pertencimento era até o bambuzal. E do lado morava o dono do terreno. Que tinha 

vendido. O dono do terreno que tinha cedido essa parte pra minha mãe.  

L.M.: E aí como que vai sendo esse processo de diminuição, né? 

C.S.: Então, ele vem primeiro com a questão da água. Primeiro, eu acho que foi muito isso. A água 

sempre foi uma dificuldade pra manutenção dessas famílias, porque a partir do momento que a água 

começa a ser poluída, a gente percebe que começa a ocupar mais famílias nessa região. E a partir da 

ocupação dessas famílias, muitos aqui, as famílias são militar, então eles tem uma articulação com o 

estado muito mais favorável a eles do que nós, né? Então aí eles começam a se organizar pra 

começar abrir ruas e demarcar ações de terreno nessa região e a partir daí a água começa a ser um 

grande problema pra gente, porque a gente já não consegue mais usar a água com manutenção 

mesmo. E aí a gente começa a ter que pensar numa outra organização e passa-se também a buscar 

esses recursos via estado. E quando você faz essas demandas pro estado, a gente percebe que 

também o estado vem com uma troca, então começa com a questão da pavimentação dos córregos, 

encanação dos esgotos e aí começa esses estruturas básicas que o governo oferece, mas que ao 

mesmo tempo a gente perde a natural que a gente utilizava. Então não vem um processo que seria 

de recuperação do córrego e sim de tampar o córrego e tampar os esgotos. E aí nessa fase de 

pavimentação, pavimenta a avenida, o córrego vira uma avenida, as minas secam e aí o bairro 

começa a valorizar e começa a valorizar e aí a gente começa a perder território, porque como o 

bairro é valorizado aí as pessoas dizem, começam a dizer: não, esse pedaço aqui é meu, as terras 

começam a ter dono e eu vou vender. Aí essa árvore aqui tá dentro do meu lote eu vou cortar e 

assim começou a gente perceber que távamos sendo destruído. E que o próprio documento não 

daria garantia e nem direito da gente reivindicar, então a gente ficou aqui vendo que tava sendo 

destruído, mas sem poder.. ter argumento pra justificar ou impedir. E aí eu lembro também que 

nesse processo foi que a gente... quando a gente vai também, né? Algum tipo de apoio, aí que a 

gente percebe que nem esse daqui também nos pertencia. 

L.M.: Nem o que tava comprado.  

C.S.: Nem o que tava comprado, que tava pago, era de pertencimento nosso.  

L.M.: E essa questão dessa urbanização do estado, da valorização dos lotes e tudo, cê tem amis ou 

menos na sua cabeça uma data, mesmo que seja um período.  

C.S.: Eu tenho mais ou menos, por exemplo, a avenida Mem de Sá. A avenida Mem de Sá quando ela 

começou a ser pavimentada, ela começou.. eu não lembro muito se foi 1980, porque minha mãe 

grávida a avenida ainda... não, o córrego ainda existia. Eu lembro que aconteceu uma enchente 

muito grande aqui em Belo Horizonte e essa enchente chegou a ter óbito. E tinha um colégio Santos 

Dumont, tinha uma é... ela chegou a ser noticiada, porque ela invadiu o colégio, ela invadiu muitas 

casas e ela... tinha uma concessionária e os carros, ela danificou essa concessionária toda, levando 
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ela a perda total, porque os carros ficaram todos virados, tombados e muita lama. Eu lembro que, eu 

não sei muito se isso foi na época de 90, foi bem recente, foi nessa época que começou então... mas 

já havia um processo de pavimentação... eles tavam mexendo lá em cima, na montanha. Então a 

gente percebia que aquilo ali já tava provocando mesmo o caminho de água, pra poder ter 

destruição aqui em baixo.  

L.M.: Na montanha você fala... 

C.S.: É porque, bem atrás da gente aqui, tem o Mangabeiras, tem a Serra. Então já estava havendo ali 

alguma movimentação de carros, de mineradora, alguma coisa tava acontecendo ali. E aí a gente 

percebeu que essa enchente, ela veio mesmo, como se tivesse aberto um caminho. Foi uma 

enchente muito grande que teve aqui. E aí, a partir daí, começa a pavimentar a avenida. E também... 

É. isso mesmo, é. A pavimentação da avenida ela vei nessa... nesse período. E aí, a partir daí, que a 

avenida foi pavimentada, começou também o processo... não era Vila Viva. Era um outro processo... 

Não quer dizer, era o programa Vila Viva, inclusive me parece que nessa região aqui foi o primeiro 

programa, primeira obra do programa Vila Viva que teve. E Eu lembro que veio até gente do exterior 

pra cá pra poder divulgar esse trabalho pra outros países pro mundo afora.  

L.M.: E era aonde? 

C.S.: Aqui no final também, da beira como se fosse pra mim poder desenhar pra você aqui, seria na 

beira do córrego, mas não é, é acima do campo, que tinha um campo ali, de futebol. 

L.M.: E aí então cê tava dizendo que nesse momento cês começam a tentar a acionar o estado, não é 

isso? 

C.S.: Aí quando a gente percebe que o bairro já tava todo sendo... parecia um monte de dono dessas 

terras. Não, minto. Quando a gente foi acionar o estado, foi bem, recente, foi em 2005... que depois 

de pavimentar a rua aqui, eles jogaram a caída da água pro lado do nosso terreno. E isso na época de 

chuva as paredes ficavam muito úmidas, não tinha muro, era parede. Então uma primeira vez a 

defesa civil esteve aqui pra poder olhar esse barranco, porque estava muito úmido e a chuva não 

parava. Aí a defesa civil veio e orientou a gente a fazer um muro de bloco. Foi a única vez que a 

gente acionou a defesa civil foi nessa. E aí passou alguma.. quando a defesa civil veio aqui e orienta a 

gente a fazer esse muro de bloco, a gente não tinha recurso pra fazer. E a gente queria também, 

nosso telhado tava muito danificado e estava molhando muito o terreiro. E aí a gente consegue 

numa articulação com uma entidade, a partir daí essa entidade começa, eles começam já a procurar 

os terreiros. Tava tendo o mapeamento dos terreiro e das entidades culturais, mestres.. e aí a 

prefeitura descobre a gente nesse mapeamento. E nesse mapeamento quem tava... foram contratos 

pra fazer esse mapeamento, tinha uma entidade, que era o Cenarab. E aí o Cenarab viu a 

necessidade dessa reforma e levou um projeto que era uma emenda, uma proposta pra uma 

emenda parlamentar, e aí nessa emenda ele coloca três terreiros pra poder ser reformado. O Manzo, 

que ainda era Senzala de Pai benedito, e outros terreiros, um de Contagem e outro de Ibirité. Só que 

me parece que a proposta só foi permitida pra Belo Horizonte, que era aqui, o Manzo. E aí a gente 

foi aprovado e a gente conseguiu o recurso. Só que pra gente fazer essa reforma, a gente precisava 
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do alvará da prefeitura e aí a gente vai buscar o alvará da prefeitura e o alvará é 

negado. E aí quando eles vêm aqui, porque pra negar o alvará eles vêm aqui, que a defesa civil e 

engenheiros da prefeitura. Quando eles vêm aqui, a gente pensou até que eles tavam vindo pra fazer 

o levantamento da reforma, e aí eles pegam voltam com essa proposta dizendo que uma reforma 

não poderia, que teria que fazer uma demolição e uma reconstrução de novo. Aí a gente vai atrás 

desse político e tenta negociar com ele e ele consegue o recurso pra fazer e precisava de um projeto, 

dessa reconstrução dessa área. E aí a gente apresenta o projeto, a proposta é aprovada, a gente 

consegue o recurso. Só que aí a gente precisava voltar na prefeitura, apresentar esse projeto e pedir 

o alvará e aí ele é negado. Aí ele é negado, aí a prefeitura alega que não poderia dar o alvará, porque 

a gente, não poderia dar o alvará pra reforma, porque a gente não tinha propriedade do terreno. 

Então foi aí que a gente foi começar a entender que o terreno não era nossa, mesmo a gente ter 

comprado ele. Aí quando a gente vai até o estado, o estado informa pra gente que o nosso contrato 

era um contrato de gaveta, ele não tinha valido, porque nós não levamos ele ao cartório, mesmo os 

donos ainda vivos, a gente não podia... o estado nem nos orientou a refazer esse contrato, porque os 

donos estavam vivos. E aí acabou que a gente ficou nessa articulação e tá até hoje, né? Tentando 

regularizar... e nisso a gente perdeu a emenda, tivemos que devolver o recurso, porque não 

conseguimos um alvará e até hoje tá essa luta aqui, de conseguir essa titulação do terreno. Nisso a 

gente entrou pra tentar segurar esse recurso, a gente entrou com o pedido de reconhecimento a 

Fundação Palmares, a gente conseguiu, então assim, tudo que a gente buscava a gente conseguiu, 

mas assim... isso não era o suficiente pra que a prefeitura emitisse o nosso alvará e aí a gente perdeu 

a reforma, a emenda, e tivemos que devolver a emenda até que em 2008 a Fundação Palmares nos 

reconhece como comunidade remanescente de quilombo urbano, mas isso ainda não era uma 

medida protetiva pra que a gente permanecesse aqui, e aí a partir daí que a gente fez essa reforma, 

que a gente fez esse pedido e começou a contar o município, o governo do município como um 

impasse, né? Pra que a gente conseguisse realmente essa emenda, aí o município manda a defesa 

civil aqui de novo, e aí a defesa civil em 2011, ela entra dentro da comunidade e alega que o que não 

poderia continuar era a negociação da posse do terreno era o risco de desabamento de toda área e 

isso aí foi uma novidade pra gente assustadora, porque em momento nenhum a gente tinha a 

percepção que tinha risco de desabamento aqui, e aí a gente começa a dialogar, debater mesmo, 

com o município e dizer pra ele que ele tinha que provar pra gente que isso aqui tava realmente 

caindo. E que se chegou a esse ponto, foi porque eles negaram pra gente essa reforma em 2005. Aí 

depois eles pegam, me chama pra uma reunião e nessa reunião.. enquanto eu tava nessa reunião, 

eles tavam aqui tirando a comunidade. E aí minha mãe me liga, eu venho pra cá correndo, inclusive 

eu venho com o próprio... própria secretária da reginal leste, que era com quem eu tava dialogando, 

e ela fica também sem entender o quê que a Urbel tava fazendo aqui, a defesa civil, quando a gente 

chega aqui tinha várias carros aqui da defesa civil colocando todo mundo pra fora. E aí a gente ficou 

sem saber o quê que tava... nem a própria prefeitura sabia explicar o que que tava acontecendo aqui 

e nessa época uma coisa chamou muito nossa atenção, porque tinha acabado de construir o 

shopping Boulevard, e aí a gente percebeu que essa área tava sendo muito valorizada, inclusive tinha 

projetos de condomínio de luxo, sendo construídos, com proposta de serem construído aqui dentro, 
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e inclusive houve até uma reunião, uma auditoria, não sei, eu não lembro como que foi, como que 

era o caminho que a prefeitura usava pra isso, mas ela chamou a comunidade, várias pessoas da 

comunidade, pra discutir os impactos que esse condomínio de luxo ia causar, só que a gente... 

quando ela faz isso a gente não estava mais aqui, então quer dizer, a gente não poderia nem 

denunciar sobre esse impacto que a gente tava sofrendo aqui nessa reunião, porque nós já 

estávamos no abrigo. Então assim, a gente entendeu que tudo era um interesse mesmo, imobiliário, 

dessa região, e que tudo foi muito bem argumentado pra que a gente saísse daqui. Só que durante 

esse processo a gente também já tinha... como era uma comunidade que mantinha a tradição que 

era um quilombo dentro da cidade e que a gente era muito aberto a diálogos, então vinha muito 

pesquisadores aqui, e junto também tinha o próprio Cenarab. E a gente tinha uma articulação com 

movimentos sociais muito forte, e aí os próprios movimentos começaram a mobilizar pra cobrar do 

estado que que estava acontecendo aqui no Manzo, porque nada justificava. E aí a gente percebeu 

que foi o Ministério Publico nessa época encaminhou um engenheiro, e esse engenheiro fez um 

relatório e no relatório dele apresentava que não havia nenhum risco de desabamento aqui. E isso 

pôs a gente muito desconfiado do estado, a partir daí a gente começou a entender que a gente tinha 

um conflito com o próprio estado, e um conflito assim  de cultura, de religião, porque quando o 

estado nos tira daqui de dentro, ao mesmo tempo que vem com uma proposta de recuperação do 

espaço, a gente percebe que ele tava demolindo e descaracterizando a comunidade que ele queria.  

L.M.: Eu vou voltar um pouquinho então, porque a gente tava conversando sobre a compra do 

terreno, você contou que sua mãe já atendia com Pai Benedito e aí cê contou que foi através de um 

trabalho que ele realizou que vocês fizeram.. vieram morar aqui. Apesar de ser outra configuração 

do território, mas já aqui, né? E aí depois passa a ser o terreiro de Candomblé.  

C.S.: É em::: foi quando meu irmão nasceu, acho que foi em 86.  

L.M.: 86... e aí.. sobre essa passagem assim, não é uma mudança, né? Pelo que eu entendi, uma 

mudança assim... não deixa de ser Umbanda, né? Cê pode falar um pouquinho? 

C.S.: Na verdade, de característica não muda nada. O terreiro continua a funcionar, porém ele vem 

com uma estrutura mais, começa-se trocar alguns símbolos, começa compor com outros objetos, 

que é o que fazer parte do Candomblé, que são os assentamentos do lado de fora, que na Umbanda 

não tem, na Umbanda tem muitos as imagens e aí ao mesmo tempo que minha mãe mantem essa 

identidade, essa ligação com as imagens, com os santos católicos dentro, ela também mantem os 

santos.. os assentamentos que são objetos de ferro, fincados em algumas bacias e cada um tem uma 

representação diferente. Mas aí não muda muito não, muda mais na forma de... como que eu vou 

dizer... o que muda muito, por exemplo, as cantigas mudas, as cantigas de umbanda passam a ser as 

de candomblé, os movimentos, mais o movimento mesmo, mas a estrutura do lugar não muda 

muito. A mudança mesmo que tem é só essa... A única mudança que tem é essa divisão de espaço, 

porque o terreiro cresce quando ele passa a ser candomblé, começa a se criar outros espaços que 

são sagrados, que na umbanda era só o quarto, mas dentro do candomblé tem a camarinha, tem 

uma cozinha específica, cozinha também torna-se um espaço sagrado, tem os quarto de santo e tem 

os lugares onde os assentamentos externos ficam, que também passam a ser lugares sagrados e aí 
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tem a demarcação do território que é a bandeira. A bandeira de tempo, aqui ela 

tá sem, por causa da reforma teve que tirar. Aí tem a bandeira de tempo e essa bandeira de tempo 

que demarca o território enquanto sagrado, enquanto terreiro de candomblé. Essa é a mudança que 

se faz. Outras mudanças ela vem mais nos adereços mesmo, mas nada de mudança de território não, 

vem uma ocupação maior do território.   

L.M.: É:: antes o terreno era menor que era onde sua mãe atendia, né?  

C.S.: É, era o quarto que minha mãe atendia, ali ela fazia a reunião de Umbanda, quer era as 

entidades Exu, Preto Velho, Caboclo, né? Com o candomblé vem os inquices também, e aí os 

inquices passam a ter uma divisão, um espaço e uma diferença de comportamento que já não era 

mais o que eles fazem, porque eles tem uma necessidade grande de ocupar, tem uma diferença 

muito grande, porque a partir do momento que vira candomblé, o lugar do altar passa a ser um 

intoto no chão e tem a comunheira que é no teto. E aí tem a demarcação que é bem fundamentada 

num terreiro de candomblé. 

L.M.: E aí em 86 é quando sua mãe faz as obrigações dela... 

C.S.: É quando ela inicia no candomblé. É em... eu não lembro muito se é em 86 ou 82... eu tinha 15 

anos na época, eu lembro que foi no meu aniversário de 15 anos, inclusive, ela estava na camarinha, 

então é uma data muito marcada, porque com 15 anos a gente não esquece. E aí ela tava iniciando 

dentro do candomblé, foi lá no bairro Francisco... ai esqueci o nome do bairro, ela vai lembrar 

quando vocês perguntarem, não sei se é São Francisco o nome do bairro, eu não lembro não. E aí ela 

inicia lá e a gente começa durante o processo que ela tá iniciando lá a gente começa a fazer também 

essa demarcação de espaço aqui, quando ela chega ela já ocupa esses espaços.  

L.M.: Entendi.  

A.B.: Laurinha, posso? É porque você tinha falado que Pai Benedito meio que chamou vocês.. ele 

orientou vocês chegarem até aqui. Eu queria que você contasse um pouco dessa relação de pai 

Benedito com o próprio território, porque ele é muito importante.   

C.S.: Então, quando a minha mãe, ele não aceita esse terreno, ele fala pra gente que ele queria um 

terreno pro povo dele, onde o povo dele derramou o sangue dele e aí minha mãe fica sem saber 

como que achava e ele falava com minha mãe como que ele ia contar pra minha mãe qual que era o 

terreno. Inclusive assim, a minha mãe fala muito isso, que o terreno aqui era um barranco, um 

barranco mesmo. Ela teve que cavar, muito mesmo, pra fazer o primeiro cômodo dela. O primeiro 

cômodo que fez aqui foi ela mesma. Ela foi na Baleia, buscou as lenha lá, os paus lá e fincou aqui e 

foi o pessoal deu lada, madeira pra ela poder fazer esse cômodo, primeiro cômodo pra ela aqui. E aí 

quando Pai Benedito vem pra, né? Ver de novo aqui, ele reúne aqui e fala que isso aqui  seria a 

senzala dele e que a partir dali todas as pessoas que passassem por aqui e que não tivesse um lugar 

pra morar que minha mãe tinha obrigação de acolher e dar não só, como que ele fala muito... não é 

só dar comida, mas que tinha que dar era respeito, coragem pra essas pessoas. E aí acabava que isso 
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aconteceu muito aqui. Minha mãe aqui já passou... minha mãe tinha época que tinha 23 pessoas 

morando dentro da casa. E era um cômodo, era impressionante, um cômodo só dormia igual abrigo 

mesmo, todo mundo dormia de cabeça pra baixo com o outro. E aí essas pessoas também, ás vezes 

elas tinham uma gratidão com minha mãe e elas ajudavam também quando elas melhoravam, 

achava caminhos na vida, elas vinham e davam um retorno pra minha mãe... de um material de 

construção ou da própria mão de obra... e aí foi construindo, por isso que ficou tudo mal construído, 

porque cada um chegava e construía um pouquinho. E a casa caía muito, porque era fincada de 

tábua, então quando... aqui ventava demais, porque era muito alto. Hoje a gente perde muito a 

noção de como que era isso aqui de tanto que mudou, mas era muito alto, era como se fosse um 

buraco, né? Era alto, mas tinha montanha, então o vento entrava e fazia um redemoinho. Então a 

casa sempre caía com a ventania. E aí a gente tinha que correr, nessa época minha vó mudou aqui 

pra perto, então quando acontecia isso a gente corria e ia pra casa da minha vó ou então minha mãe 

já tinha um buraco, ela pensava, então no próprio barranco tinha um buraco, ela enfiava a gente ali 

até ela construir de novo a casa. E aí assim a gente foi até que as próprias pessoas que acolhiam aqui 

ajudou ela a construir isso aqui de novo. Então tinha época assim aqui que a gente... tinha vez que 

não tinha ninguém, era impressionante... Mas isso era muito raro e aí de repente quando você 

assustava tinha 10, até 12 famílias morando aqui. E aí quando teve uma época que minha mãe 

adoeceu e:: nessa época ela só atendia, ela parou de trabalhar e começou a só atender com Preto 

velho e a Umbanda ela te dá essa sustentabilidade e aí é::: minha mãe adoeceu. E na minha mãe 

adoecer, ela... o terreno também foi isso, ela não conseguiu comprar o terreno todo, ela deu uma 

grande entrada no terreno, então o resto era promissórias, então minha mãe começou a atrasar 

essas promissórias e aí minha vó pega e a minha vó era aposentava nessa época pelo Fundo Rural.. E 

aí minha vó pega e consegue junto com a Associação Sociedade São Vicente de Paula, a associação 

vem e começa a ajudar minha mãe pagando as promissórias atrasadas. Mas aí minha vó veio com a 

proposta de dividir o terreno, dividir o terreno com ela e passa a morar embaixo e minha vó passa a 

pagar as promissórias enquanto minha mãe cuidava da gente.  

L.M.: E aí sua vó começa a morar nesse terreno 

C.S.: Vem morar nesse terreno...  

L.M.:        [que é dividido nesse momento 

C.S.: que é divido. É... Aí  minha vó fica constrói uma casa e fica essa parte de baixo pra minha vó, 

mas era só mesmo o espaço da casa dela, porque o outro espaço era do Pai Benedito, que era o 

terreiro, e o outro espaço era cedido pra gente morar. Pai Benedito na verdade ele foi como se fosse 

um orientador mesmo, era ele que dava as regras, ele que ensinava como que a gente ia conversar lá 

fora, como que a gente devia fazer pra proteger o lugar... Então assim, ele chamava a gente e falava 

com a gente que tinha que ter acordo pra morar aqui... que todas as pessoas que morassem aqui - - 

A é, que aqui ninguém era dono de nada, todos nós aqui morávamos de favor, a gente tinha que 

pensar dessa forma. Que isso aqui a gente só morava... era um favor que a terra tava dando pra 

gente, mas ele não dizer que era dele não. Ele falava que era da terra. Que a terra era da terra. Aí 

ele... e que a gente tinha que entender que tinha que cuidar dessa terra e que a gente nunca podia 
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brigar dizendo que a gente sempre falar - - a casa é minha, a casa é minha - - que 

a gente sempre queria colocar essa regra dizendo que a casa não era de ninguém, que a casa era pra 

morar. E assim, aí minha vó também respeitava demais dessa decisão de Pai Benedito dessa forma, 

ela permitiu que o próprio Pai Benedito comandasse, coordenasse tudo e ela... minha vó tinha uma 

dificuldade muito grande, porque ela tinha uma  ligação mais com o bairro, né? Com a cidade... A 

gente era mais reservado, minha mãe deixava a gente muito preso aqui dentro, então a gente só saía 

daqui pra estudar. E aí, era tão estranho lá fora que a gente nem gostava muito do estudo. A minha 

vó já não tinha essa relação tanto, ela trabalhava nessas casas, dessas pessoas que... então minha vó 

ensinava a gente muito a ser... a abaixar a cabeça, mas por outro lado Pai benedito já vinha falando 

que a gente não podia permitir, que a gente tinha que levantar a cabeça. Então a gente respeitava 

minha vó, mas a gente sempre seguia o conselho do Preto Velho. E aí minha vó cedia muito, por 

exemplo, minha vó era muito boa benzedeira, ela sabia benzer tudo, mas as pessoas fazia ela ir nas 

casas, benzer as pessoas lá dentro e assim... ela tinha que tirar o sapato pra entrar nas casas, ela não 

podia sentar nos lugar, ela sentava na escada ou no chão, pra benzer os meninos e ela achava que 

isso era um orgulho, porque ela queria que a gente entendesse assim, por exemplo, que isso era 

bom. Ela falava assim “tá vendo, eu entro na casa de todo mundo”, mas o próprio Pai Benedito 

falava pra gente... quando ela entrava lá tinha que tirar o sapato e ela tava entrando pra servir. 

Então que a gente não podia, porque se fosse pra gente ter que tirar o sapato pra entrar na casa de 

alguém, esse alguém tinha que ser muito acima da gente, porque dentro do Candomblé a gente 

precisa tirar o sapato pra entrar. Então assim, esse espaço não é sagrado, por que que eu vou tirar o 

sapato pra entrar lá dentro. Então a gente aprendeu muito a não permitir e talvez isso dificultou um 

pouco a nossa formação como cidadão mesmo, porque a gente tem um pouco essa dificuldade de 

entender que até hoje esse racismo ainda existe, porque a gente não foi formado pra poder aceitar, 

a gente foi formado pra dizer “olha, se vocês não me reconhecem, não preciso estar lá”. E talvez isso 

dificultou um pouco mais pra gente ocupar os lugares. A minha vó não, a minha vó tinha uma boa 

relação com todo mundo, porque ela sempre entrava na casa de alguém pra servir alguém. Ela nunca 

foi recebida de verdade na casa das pessoas. Então a minha vó trabalhava e ela ia dar faxina na casa 

de alguém e ganhava esses trabalhos. Ela ia passar roupa pra alguém, igual o dono da padaria dava 

ela sacos e sacos de pão, mas é porque ela à noite limpava a padaria. Então assim, a gente sempre 

via que tinha uma troca, uma troca muito pesada, muita injusta e a gente nunca quis sair lá pra fora, 

porque a gente achava que essas pessoas lá fora queria só nos usar e não ia deixar a gente ser quem 

a gente queria ser. Então o Pai Benedito foi muito nessa formação social, nessa formação mesmo de 

identidade, eu acho que o Pai Benedito teve uma importância muito grande pra gente, mas ao 

mesmo tempo não foi muito o que a socia/cidade esperava da gente, então talvez por isso que a 

gente foi - - é ainda um grande problema pra cidade.  

L.M.: É::: Bom, tem algumas coisas.. Cê quer fazer alguma pergunta? 

A.B.: Pode continuar... 
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L.M.: Posso continuar... Deixa eu só conferir aqui se está certinho. Tô com medo de ficar 

(apertando). Tem algumas é::: algumas manifestações que a gente chama de referências culturais. A 

gente identifica algumas até o próprio dossiê coloca, como a festa do Pai Benedito, Exu Paredão... 

C.S.: É. A festa do Pai Benedito é a festa mais importante da nossa comunidade. Ela passa do sagrado 

pra uma questão mesmo de identidade, porque ela começa no processo de mobilizar mesmo, tanto 

a cidade quanto - - eu falo muito que a festa de Pai Benedito é o momento que a gente mostra pra 

cidade que a gente resiste ainda. Então assim, ela mobiliza a cidade, ela mobiliza a própria 

comunidade e ela ainda faz essa ligação com o terreiro. Então ela não é uma festa - - a gente até fala, 

olha a festa do Pai Benedito a gente sempre falou que a festa do Pai Benedito era uma festa do Preto 

Velho e realmente não é.. Ela é uma festa do Pai Benedito mesmo, porque ela é uma festa do povo 

de Manzo, porque ela começa com as apresentação das crianças que nasceram, porque a gente tem 

esse processo aqui também do pré-natal, a gente faz ainda com esse Preto Velho. Então a gente vai 

ao posto, por exemplo, porque a gente precisa de garantir o hospital pra poder ganhar o filho, 

porque também não é permitido a gente ganhar aqui, né? Eles podem entender que por ser um 

espaço de terreiro, pode achar que é um aborto, provocação de aborto, então minha mãe prefere 

não arriscar... Eu nasci em casa e eu ainda briguei muito, porque eu queria ter meus filhos em casa, 

mas médico nenhum me apoiou nesse sentido. Hoje eu falo muito engraçado que os ricos podem 

ganhar os filhos em casa e tiraram esse direito da gente, né? Então assim, aí a gente não vai muito 

ao posto de saúde, a gente vai muito no Pai Benedito mesmo. A gente confia nele, tanto é que as 

vezes o médico fala “olha, se o neném não virar, a gente vai fazer cesárea” e o Pai Benedito vem e 

vira o menino e manda a gente voltar lá e o médica fala “gente, ele virou”. Mas o médico acha que 

isso é uma coisa da medicina, não é... É o Preto Velho mesmo que veio, pôs a mão e foi mexendo até 

o menino virar. Então assim, ele não só fala, como ele também faz pra gente poder perceber, 

entender que existe esse processo. Então assim, a gente não vai muito ao médico. E aí faz o pré-

natal com o Pai Benedito e não é só hoje, não é só Manzo. É muito engraçado isso, porque não é só 

os que moram aqui na comunidade que fazem esse mesmo procedimento durante a gravidez, as 

mulheres... Vêm muitas mulheres da cidade, da academia, fazer pré-natal com Pai Benedito. E aí a 

gente é... quando os meninos nascem a gente quer apresentar pra ele e aí tem esse processo na 

Festa dele que é o batizado, que ele vem e batiza todas essas crianças. E aí as do Manzo e as do 

terreiro, todas são batizadas por ele. E aí ele batiza esses meninos e nesse dia da festa dele e 

também tem o projeto Kizomba que é ele que mandou, foi uma ordem dele quando os meninos - - 

como a cidade abriu e começou muito essa circulação na porta da comunidade, então nem todo 

mundo que batia na porta queria só abrigo, e aí ele começou a perceber que tinha muito jovens na 

porta e aí minha mãe percebeu que eles estavam usando drogas na porta. Então o Pai Benedito vem 

como uma forma de proteger os meninos daqui também, pede pra gente poder começar a usar o 

espaço lá dentro pra poder ensinar os meninos o quê que ele ensinou pra gente. E aí quando a gente 

começa a ensinar e a gente não sabia muito como é que fazia isso... E ele falava “olha, quem é que 

ensinou pra vocês?”, aí a gente que era ele e ele falava “não, não foi eu, eu só despertei isso dentro 

de vocês. Eu não peguei sua mão e coloquei no berimbau, eu não peguei sua mãe e coloquei. Isso tá 

dentro de vocês, então vocês vão buscar lá fora e ensinar pra cada um o quê que é que tá dentro 

dele”. E aí a gente começa a chamar os meninos pra dentro e trazer os daqui também. E aí a gente 
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começa com capoeira, com percussão, com os atabaques, começa com o que tem 

mesmo. Brincar também... A gente brincava muito que nós éramos um terreiro e aí a gente 

começava a brincar que era os orixás... Então a gente começa a acreditar nessa... não era uma 

fantasia, mas a gente começa a pôr em prática todo nosso história que a gente ouvia do Preto Velho. 

Então ele falava por exemplo que Ogum era de guerra, então a gente brincava de guerra com Ogum, 

guerra de Iansã, as mulheres já começaram - - aí não tinha muito essa divisão de homem e mulher, a 

gente brincava com os Orixás mesmo. E aí começamos essas brincadeiras diferentes, começou a 

atrair muito os meninos da rua, porque a gente tinha uma maneira diferente de brincar. E isso, os 

pais que quando a gente era pequenos não permitia se juntar a nós, começa os filhos deles a vir pra 

poder brincar... E aí eles começam a dizer, “olha, lá na Efigênia não é assim igual a senhora falava pra 

mim que era não”. E aí eles falavam pro filhos deles, “não, mas eu também nunca fui lá, porque 

papai e mamãe nunca deixavam, pergunta a Dona Efigênia se eu posso ir também” e aí começaram. 

Aí hoje virou a festa do Pai Benedito, todo mundo quer ajudar, quer participar, quer participar 

mesmo, então até os vizinhos acabam se envolvendo com essa festa. E aí ela virou a festa principal.  

L.M.: Cê sabe mais ou menos desde quando que ela acontece? 

C.S.: Sim, ela... a festa? A festa desde quando foi fundado o terreiro... da umbanda.. desde a 

fundação da umbanda, era uma festa só de Preto Velho, sempre foi uma festa de Pai Benedito, vinha 

só as pessoas que benziam com ele, queriam prestigiar, mas aí é::: quando a gente começou a se 

formar adultos, a gente começou a ver muito junto com essa formação mesmo, da gestação e da 

liberdade dos meninos, então a gente começa a entender muito sobre o quê que é ser gente e aí o 

Pai Benedito vem nessa - - e aí  a festa muda. A gente começou nessa mudança mesmo.  

L.M.: Essa é::: essa mudança eu acho que eu num... 

C.S.: Então essa mudança da Festa do Pai Benedito ela vem do Kizomba por exemplo, né? Vamos lá 

pôr a festa do Kizomba... Porque na verdade sempre teve esse momento do Pai Benedito batizar os 

meninos, porque primeiro eles batizavam os meninos aqui, porque a igreja não batizava meninos de 

mãe solteira... Então as mulheres daqui que tinham filhos aqui batizavam aqui. Depois quando a 

igreja mudou esse contexto, a gente continuou mantendo essa tradição, mas continuava batizando 

os meninos aqui mesmo, mas aí por ser uma opção nossa, ela vem junto com o Kizomba mesmo, 

com a fundação do Kizomba. Aí a gente para de batizar na igreja e começa a entender que não era 

necessário e que a gente podia resgatar essa tradição de batizar só aqui mesmo. E foi mais ou menos 

- - o Kizomba tá com 18 anos. Eu lembro o ano que foi. E a partir daí a gente assume o batizado como 

essa opção mesmo de batizar com o Preto Velho. 

L.M.: Cê fala da festa de Pai Benedito e do Kizomba ao mesmo tempo... 

C.S.: É:: É quase que é junto, porque como o Kizomba foi um pedido dele, então durante a festa dele 

ele pede que a gente traz os meninos dele. Então ele... antes os meninos ficavam sentados e aí ele 

perguntava pros meninos o quê que é que a gente tava ensinando pra eles e mandava os meninos 
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fazer... então começava os meninos ali, ele cantava uma música de capoeira e falava pra gente 

assim, “ah, mas cadê o berimbau?”, então meu irmão vinha e trazia o berimbau e os meninos jogava 

capoeira pra ele. Aí a gente falou “gente, eu acho que a gente precisa é::: dividir isso, porque o Preto 

Velho vêm na festa do Preto Velho, ele pede pra gente mostrar quê que é - - quê que a gente 

ensinou pra esses meninos”. E isso tava sendo todo anos, então a gente começa então a entender 

que a gente tinha que ter o Kizomba na festa dele e aí passa a ter e aí começa também a quebrar um 

pouco o ritual da Umbanda, porque, por exemplo, começa a entrar dentro do contexto da festa, 

começa a entrar o berimbau, começa a entrar mais um atabaque, então já não é amis aquele 

formato de um terreiro com três atabaques e um agogô, começa a ter o xique-xique... então começa 

outros instrumentos a compor aquele cenário pra festa do Pai Benedito e aí até que depois um dia 

após um outro dia, a gente pergunta pra ele, porque a gente queria dar pra ele, fazer alguma coisa 

pra agradecer, porque a gente criou nossos filhos todos sem nenhum se envolver com droga e a 

gente sabe é:: a dificuldade que se é criar crianças e jovens negros, então aí ele pega e fala que ele 

queria encontrar com o povo dele e aí a gente pergunta quem que era o povo dele. Aí ele vem e fala 

pra gente  que o povo dele era de Moçambique e aí nós vamos um dia numa festa do Pai Ricardo, 

conversar... na festa do preto Velho do Pai Ricardo, inclusive eu vou pra convidar o terreiro do Pai 

Ricardo, porque ele era/é da Guarda de São Jorge, então eu vou pedir o Pai Ricardo que traga essa 

guarda pra cá. Aí eu encontro com um senhor, que é o Gerônimo, que ele nunca faltou uma festa de 

Pai Benedito, desde quando a gente era pequeninho. E aí o Gerônimo diz pra mim assim - - eu falo 

pro Gerônimo, “Nó Gerônimo, o Pai Benedito esse ano pediu que eu levasse uma guarda de congada 

e eu tô precisando conversar com o Pai Ricardo, cê não podia me ajudar não?”, aí o Gerônimo virou 

e falou assim “Ué, mas eu sou do Congado”, eu falei assim “Como assim cê é do Congado e nunca 

falou pra gente?”, aí ele falou “sou ué, eu sou do Congado e se ocê quiser eu levo minha guarda lá 

com maior prazer”, e aí quando eu pergunto pra ele qual que é sua guarda, ele fala pra mim assim “a 

minha guarda é a guarda de São Benedito”, aí eu falei “não acredito”, aí eu falei “muita 

coincidência”, aí eu falei assim “mas eles são de Moçambique?”, “são, são de Moçambique de São 

Benedito”, aí eu falei “então pode ser, não precisa nem de eu procurar, a guarda já apareceu aqui”. E 

aí a gente começa também ra se organizar pra festa pra que a gente consiga também colocar o 

Congado dentro da festa. E aí a gente percebe que o Congado era uma coisa que faltou muito 

durante esses anos, porque quando a guarda chega os Preto velhos se misturam, então você não 

sabe quem é Preto Velho, quem é Congado, durante aquele momento ali. E aí a capoeira ficou um 

pouquinho mais de lado. Aí a gente falou “não, não podemos conti - - vamos continuar com o 

Kizomba, o Kizomba continua, a gente continua apresentando os meninos pro Pai benedito, dando o 

que eu falo que é uma prestação de contas, que a gente fala “ó toma cuidado, tá?”, deu certo mais 

um ano a gente conseguiu. E aí a gente tem essa parceria mesmo com o pessoal do Congado de São 

Benedito que eles não faltam um ano mais, desde a primeira vez que vieram. 

L.M.: E já tem muitas festas que eles vêm? 

C.S.: Tem - - não, muitas não, foi a terceira festa... 

A.B.: Ô Cássia, a festa é um dia, né?  
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C.S.: É um dia só.  

A.B.: E os preparativos, conta um pouco pra gente como que são... 

C.S.: Então, os preparativos eles é::: é complicado. A gente tem, por exemplo, o estado nos obriga 

pra poder ajudar o mínimo que ele pode é o transporte da guarda, né? Equipamentos de som, essas 

coisas assim que é mais pra parte cultural que é kizomba, a gente tem que começar a organizar com 

30 dias de antecedência.  

L.M.: É com a prefeitura? 

C.S.: Não, depende. As vezes tem coisas que a prefeitura apoia, tem coisas que a câmara apoia, tem 

coisas que o próprio estado apoia. Essa festa não tem um recurso, um fundo pra fazer não. Ela é feita 

com apoio da parte estrutural e a outra parte que é a parte de manutenção, de alimento, de 

sustentação mesmo pra festa, ela é feita com a comunidade mesmo, a própria comunidade cada um 

dá um tanto e faz essa festa.  

L.M.: Mas eu te interrompi, cê tava respondendo sobre a preparação.  

C.S.: Isso, a preparação. Ela começa é::: com um - - a gente reúne a família e o terreiro e a gente 

organiza - - ele fala o quê que é que serve na comida, porque também tem esse cuidado de tentar 

fazer uma comida que tem a ver com a tradição. Então as vezes - - esse ano ele pediu pra gente fazer 

uma comida que a gente não sabia fazer e ele ficou muito bravo e aí a gente não teve como - - como 

eu saí pra trabalhar, então a comunidade ficou um pouco frágil, tem essa pessoa que faz essa 

articulação. E aí eu tinha pouco tempo pra comunidade, então é... aí a gente pegou e ele falou que 

queria que a gente fizesse ora-pro-nóbis com - - ele fala com costelinha ou então é com frango, ele 

sempre fala qual é a carne que a gente vai servir também. O prato é ele que decide, antes era 

canjiquinha, todo ano era canjiquinha, canjiquinha. E também era canjiquinha e é muito engraçado, 

porque a gente fala assim nós fomos melhorando, porque da canjiquinha a gente já tá no ora-pro-

nóbis, porque antes era canjiquinha, porque a canjiquinha era mais barata, né? E era - - e a festa era 

feito só por nós mesmo. Hoje tem alguns amigos, por exemplo, acadêmicos que ajuda a gente fazer 

essa mobilização, esse junta-junta, então hoje já dá pra comprar a carne, dá pra fazer um angu, dá 

pra comprar um feijão preto. Então assim, a medida que a gente vai agrupando, né, os apoiadores, a 

gente pode pensar num prato diferente ou diferencias outras coisas na festa.. Esse ano por exemplo 

a gente teve apoio do Cê fraga?, uma chamada pública que a Áurea fez pra catalogar festas 

tradicionais na cidade que a cidade não reconhecia e aí a gente recebeu esse ano 5000, aí nossa... foi 

o melhor ano, porque a gente não precisou ficar desesperado, brigar, porque a gente briga muito na 

hora de pensar, porque a gente quer - - a festa precisa acontece. E aí a gente acaba tendo conflitos 

um com outros, justamente por causa da questão financeira, então esse ano não teve conflito, foi 

um ano muito bom e a gente conseguiu fazer a festa super tranquilo, teve mais apoio também, 

porque além da ajuda, houve uma grande divulgação do evento na cidade. E a divulgação do evento 

foi justamente dessa forma, mostrando uma festa que a gente faz, mas que a cidade não - - que o 
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estado não reconhece essa festa. Então muitas pessoas começaram a pensar “nossa que vergonha, 

eu tive tantos anos na festa e nunca ajudei”, aí começou outras pessoas a querer ajudar, e aí foi 

muita boa a festa assim. Teve ainda, deu até - - a gente teve apoio até de filmagem, que tinha 

alguém que trabalhava com filmagem cedeu pra gente essa parte, a parte da mídia. Então assim, foi 

tranquilinho. Mas a organização da festa começa mesmo, começa muito pacífica, termina com muito 

conflito, depois - - porque a gente vai na família, a gente obriga mesmo a família assumir, porque é 

um compromisso com ele, é o mínimo que a gente pode fazer e não tem tanto apoio por ser de 

religião de matriz africana, uma entidade, ainda a gente tem a questão da intolerância muito forte. 

Então ninguém acha que não tem que ajudar, não é uma festa assim de Santo Antônio, de São João, 

é uma festa nem de São Benedito, é de Pai Benedito, então é mais difícil. É mais complicado.  

L.M.: Sim, e aí a preparação, cê tava dizendo, é mais a questão de conversar com o Pai Benedito, ver 

o quê que ele quer... 

C.S.: É, aí conversa com Pai Benedito e vê o quê que ele quer. Eu acho super bonito também da festa, 

porque por exemplo, aqui a gente tem a família da minha vó que não segue a religião, elas são 

evangélicas, mas na hora da festa do Pai Benedito todo mundo envolve, aí até elas ajuda na 

organização, ajuda na recepção das visitas, então assim eles preocupam mesmo com o espaço e aí 

eles acabam se envolvendo não com a parte religiosa, mas com a parte cultural eles dedicam 

bastante... Se precisar cozinhar na casa de um eles abrem a casa pra cozinhar. Se precisar de uma 

água - - de uma geladeira, eles abrem a geladeira, eles ajudam a manter...  

L.M.: E aí a de Pai Benedito é no último domingo de maio? 

C.S.: É sempre no último domingo de maio. E aí tem em outubro, a gente faz a festa do Kizomba, mas 

a festa do Kizomba é mais uma festa que a gente faz pra mostrar pra família o que é que eles 

aprendem aqui dentro. Então a gente abre esse espaço, a cidade também vem, mas aí é uma festa 

que é mais uma festa - - é a festa do Kizomba. E aí por exemplo, se em capoeira tem um batizado de 

capoeira, aí a gente dá a graduação pra eles da capoeira. O Kizomba também chama vários 

convidados que - - é uma festa de que - - aqui o Kizomba é assim, nem tudo é a gente que ensina, 

porque a gente não sabe ensinar, a gente sabe aprender. E aí a gente chama voluntários do 

movimento e aí eles vêm ensinam, uma dança ou ensinam técnicas de profissionais e aí durante a 

festa do Kizomba é como se a gente chamasse eles também pra agradecer tudo que os meninos 

aprenderam com eles e abrir o espaço pra outros chegarem também. Então essa festa é mais uma 

festa cultural mesmo. é É mais uma festa cultural pra gente mostrar a cultura do Manzo. 

L.M.: E aí é mais/são mais os meninos da região aqui mesmo ou vem gente... 

C.S.: Hoje a gente tem de várias regiões, antes era só daqui mesmo, né? Porque é::: pela estrutura, 

né? A gente não tem parceria, não tem apoio de ninguém, nem dos comércios aqui em volta, nem 

eles nos ajuda. Porque o comércio que circunda Manzo, eles são muito da igreja pentecostal, então o 

bairro cresceu muito essa... essa religião. E aí a gente não tem apoio então assim, a gente tem apoio 

mesmo de nós mesmo. A mãe, no começo a mãe que dava o lanche, depois a gente parou com 

lanche, porque não tinha condições de manter com a ida da minha mãe pra Santa Luzia. E aí com 
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isso, com isso, com o Kizomba enfraquecer, que ele chegou a enfraquecer uma 

época que foi a época que minha mãe foi, então a gente veio pessoas de outros grupos pra cá pra 

ajudar a manter pelo menos as oficinas aqui dentro. E aqui hoje tem jovens de vários lugares.   

L.M.: Que vem pra dar os cursos ou pra fazer também? 

C.S.: Pra fazer também... 

L.M.: Sim... Tem mais alguma festa, alguma manifestação que cê acha importante colocar? 

C.S.: Não, do Manzo não. A gente já fez - - a festa do Kizomba também. Não, do Manzo são só duas 

festas, a do Kizomba e a do Pai Benedito, não tem outra. Tinha a festa do Paredão quando o terreiro 

ainda estava aqui e aí fazia a festa do Paredão e cada festa tinha um público diferente, um perfil 

diferente. A do Paredão era um momento muito engraçado porque descia o morro e descia o tráfico, 

e assim, eles tinham o maior respeito com Paredão, muito muito respeito mesmo. Então assim ficava 

um patrão aqui dentro conversando com Paredão e outro lá fora com a turma dele esperando 

aquele ir embora pra poder chegar, poder conversar e eles que mantinham, era eles que mantinham 

essa festa com bebidas, porque essa festa do Paredão, a comunidade fazia ela de uma forma que era 

a farofa do Exu e a cachaça, então a gente servia cachaça e servia farofa. E aí, as pessoas que eram, o 

nome tráfico é muito estranho, sabe? Eu não gosto de falar porque parece uma coisa pesada, as 

essas pessoas que eles falam que são os traficantes, dentro do morro eles tinham um tratamento, 

eles tem um tratamento com a comunidade diferente, então assim, eles dão o que o estado nos 

negam o tempo todo, e aí eles mantinham essa festa pra gente e eles respeitavam muito, né? É, por 

exemplo, os meninos do terreiro eles não aceitavam o tráfico de jeito nenhum, de jeito nenhum 

mesmo, hoje não, a gente até percebe isso, depois que a minha mãe foi embora a gente perdeu 

menino pro tráfico, muito estranho, né? Não sei te explicar o porquê, mas hoje, e hoje o tráfico já 

não nos aceita, eu não sei se é porque também cresceu o número de igrejas, as festas hoje da igreja 

eram as nossas festas antes, porque a gente fazia as festas das crianças, a gente fazia, tinha esse 

apoio, proteção do tráfico, hoje a gente não tem, a gente é incômodo pra eles, eles não aceitam 

mais a gente subir de branco no morro, então a festa do Paredão ela acabou nesse sentido também, 

porque a gente já teve alguns, alguns anos atrás a gente teve ameaça de que se a gente fizesse a 

festa eles iam descer aqui, que eles não queriam festa de Exu aqui, mas aí a minha mãe fez, minha 

mãe fez a festa e eles não desceram, a gente continuou fazendo, nós falamos, nós não vamos entrar 

nessa chantagem, já num chega a sociedade nos impor, ainda vem agora tráfico querendo nos 

impor, nós não vamos permitir, aí minha mãe continuou mantendo. A festa do Paredão só parou de 

acontecer porque nós tivemos que ir, porque o terreiro teve que ir pra Santa Luzia, aí a gente teve... 

e também o diálogo já com o morro já não era mais a nosso favor e passou a ser mais ameaçador 

mesmo. Igual, tem filhos de santo eu moram do outro lado da serra, então eles tinham que 

atravessar pra chegar aqui, pra não ter que pegar ônibus, eles tinham que atravessar o morro, eles 

podem até atravessar, mas eles não podem atravessar com a conta no pescoço nem branco, e a 

gente fazia festa lá em cima na Mata da Baleia, da Baleia não, do Mangabeiras, a gente ia por aqui na 
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cachoeira do Mangabeiras, fazer, levar comida de santo tranquilo, ia caminhando assim com a 

roupa, com as comidas na cabeça e agora já não podem mais, não é permitido.    

L.M.: E a sua mãe foi pra lá foi naquela época da retirada aqui. 

C.S.: É, da intervenção da prefeitura.  

L.M.: E aí foi pra lá com ela... Ela foi só? 

C.S.: Não, aí ela leva o terreino com ela, porque a prefeitura não quis é:: ela falava que ela tava aqui 

só pra cuidar das vidas, objetos não. Aí a minha mãe falou “então eu também vou, porque a minha 

vida é esses objetos aqui”, aí ela pega e vai pra Santa Luzia que a gente já tinha um terreno. Lá em 

Santa Luzia compramos justamente um terreno lá, porque a gente perdeu o acesso na mata aqui. A 

baleia não deixava mais a gente entrar lá pra fazer os rituais e aí a gente precisava de um espaço 

com vegetação pra poder continuar fazer os rituais e aí minha mãe recebe uma proposta de um 

terreno muito barato lá em Santa Luzia que tem uma mata lá. E aí ela pega e vai pra lá pra poder 

fazer os rituais, mas o terreiro continua aqui. Só que quando a prefeitura tirou daqui a única opção 

que ela tinha era de ir pra lá. Ela leva o terreiro pra lá. E junto com o terreiro foi quase que tudo 

nosso... foi tudo que nós perdemos, jovens, perdemos uns 5 jovens pro tráfico, um morreu 

assassinado, então assim, os pais começaram a pedir a ajudar a gente na articulação com a 

prefeitura, porque eles também percebiam quanto que era importante o terreiro aqui, os vizinhos 

começaram a nos alertar dizendo que o que tava acontecendo aqui não era nada pra gente voltar, 

que a gente tinha que tomar cuidado. Então assim forma - - com a ida do terreiro pra Santa Luzia a 

gente perde muito da nossa identidade e da noss - - mas ao mesmo tempo a gente cria um 

fortalecimento, uma aliança com a própria vizinhança, porque eles começam a ajudar a gente a 

voltar pra cá. Eu lembro que muitos voltavam, faziam cartas, mandavam cartas pra ajudar a gente 

pra prefeitura, pro INCRA, pedindo pra eles voltarem a gente pra cá, porque o tráfico tava tomando 

conta e tava levando os filhos deles. E eu acho que isso sensibilizou muito o estado e o estado fez 

com que a gente voltasse pra cá de novo.  

A.B.: Cássia, na época que vocês foram tirados daqui, só vocês foram tirados daqui? Ninguém do 

lado não foi tirado? 

C.S.: Só, por isso que os vizinhos começaram a perceber que tava tendo algum tipo de perseguição, 

porque a casa deles é muito grudada e eles falavam “como que só sua casa vai cair - - vai cair em 

cima da minha”, e aí eles começaram a contratar também, a chamar a defensoria pra casa deles 

também. E aí a Defesa civil vinha e falava “não, não corre risco nenhum não”, aí eles falavam “mas 

cês - - ali falaram que ali tá caindo”, “não ali não tá caindo nada não”. E aí os próprios vizinhos que 

alertam a gente pra isso, de que o que tava acontecendo aqui na verdade era uma descaracterização 

do espaço enquanto sagrado, porque teve isso também, né? A prefeitura entrou aqui e quebrou só o 

terreiro. No relato da Defesa Civil, nas notificações, ela alega que essa casa tava caindo, tem fotos, 

tem relatório tudo, mas eles não mexeram, continua do jeito que tá, eles quebraram o terreiro e 

falaram - - o terreiro não tem casa em si. Quebraram a cozinha, quebraram... fecharam o acesso que 

a gente utilizava ao lote de baixo. É tão estranho, porque o lote de baixo por exemplo, ele era todo 
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vago, a gente utilizava ele, tinha um pé de Jatobá que fazia divisão. Ele era vazio 

até lá em baixo e ninguém construía lá. Quando a gente saiu, durante os 11 meses que a gente ficou 

fora foi o tempo que começaram a construir.  

L.M.: Dá pra ver daqui? 

C.S.: Dá mais ou menos... não não dá, porque ele vai até mais ou menos naquela caixa azul ali no 

terreno. Era ali que passa a avenida Mem de Sá 

L.M.: E aí construíram aqui pra caixa quando vocês tavam fora.  

C.S.: Eles construíram aquela caixa d’água já é a construção na beira da Mem de Sá que era o acesso 

que a gente tinha lá.  

L.M.: E o Jatobá já não tem mais?  

C.S.: Tiraram, o Jatobá era aqui atrás do pé de abacate. Inclusive esse pé aqui de Ipê, ele que fazia 

divisão com o lote do lado, que minha mãe sempre me falava “cês só podem brincar até o pé de ipê, 

não passa pra lá não, porque lá é lote dos outros”. E aí aqui em baixo era o lugar que a gente tinha 

de plantação, tinha bambuzal, tinha tudo aqui, porque era espaço sagrado. A gente não construía 

nele. Ele tá cercado, nem o vizinho de lá usa, nem nós e nem o de baixo. Então o sagrado foi cercado.  

A.B.: ((incompreensível))  

C.S.: Não, fecharam, porque a passagem dele era aqui, aí fecharam lá em baixo. E aí fica lá vazio e 

agente espremido aqui sem ter como acessar lá do outro lado.  

L.M.: Aí vai então o terreiro acaba tendo que ir pra lá.  

C.S.: lá pra Santa Luzia.. 

L.M.: E aí pelo que eu tô começando a entender um pouco mais agora, assim mas, o seu cargo no 

candomblé de macota você teria que estar próxima do terreiro, né? 

C.S.: Sim... 

L.M.: Pra poder cuidar... 

C.S.: Não, não, não necessariamente, porque na verdade o terreiro - - cargo de macota nos coloca 

nesse lugar de cuidar do terreiro, mas não precisa ser necessariamente todos as macotas, que teje, 

sempre teja uma acompanhando dentro do terreiro. Aqui a gente não - - o que muda muito no nosso 

comportamento é esse, porque ele distancia do que a gente achava que era muito natural. E aí a 

gente começou a entender que a gente precisava preparar outras pessoas também pra tá junto com 

a agente. Porque por exemplo a minha mãe, na hora de tocar, qualquer hora que ela quisesse tocar 

ela podia tocar, porque os meninos que tocam tavam aqui e eu como macota tava aqui. Então o 
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tempo todo ela podia fazer qualquer coisa aqui. Já lá em Santa Luzia não, tem que marcar, tem que 

ver a disponibilidade de todo mundo, nem sempre está todo mundo. A família mesmo toda reunida 

a gente não conseguiu nunca mais e era uma coisa muito normal, a gente tomava café aqui todo dia, 

ninguém aqui saía pra lugar nenhum sem passar aqui na casa da minha mãe e tocar o café com ela 

de manhã. E a gente não dormia também sem dar boa noite, ela ficava no sofá até o último chegar e 

mandar ele ir pra cama.  Então assim, essas coisas foram a gente teve que se readaptar. Igual o pão, 

a padaria percebeu que minha mãe comprava 26 pão de manhã e à noite ela comprava 60 pão, por 

causa do projeto e aí eles falavam “uai, porque vocês não compram pão mais?”, “minha mãe não tá 

aqui mais”. Então assim, a gente parou de comer pão, a gente não achou graça mais de comer pão. É 

o café hoje é muito engraçado isso, porque hoje pra gente poder falar com um irmão a gente tem 

que mandar uma mensagem e era coisa que a gente tinha um momento, um lugar. Domingo a gente 

fazia comida na nossa casa, mas deixava lá e descia e comia aqui. Era.. Isso era normal, hoje tem que 

falar “mãe, a senhora vai estar em casa, eu queria comer aí”, “mãe, posso ir almoçar com a 

senhora?”, é muito estranho isso. A gente tá tendo que se readaptar nu - - e os filhos da gente 

também, a gente tá tendo - - nossa eu tenho que falar pro meu filho assim “ó não tem pão”, “ah 

então você vai ter que ir lá buscar, porque não tem pão, eu não vou comprar pão”, uma coisa que a 

gente já acordava e tava aqui, como se o padeiro fizesse e deixasse na mesa. É muito estranho a 

gente não saber coisas simples da vida, a gente não saber lidar com elas e ter que aprender depois 

de velho. Igual assim, médico, meu deus... a gente ainda não sabe ir num médico, não sabe mesmo. 

É uma dificuldade, a gente não tem paciência. O médico fala com a gente e às vezes a gente não 

concorda com o que ele tá falando, a gente sabe que tem que ficar ali por uma questão de respeito, 

mas dá vontade de levantar e ir embora. E o pior a gente não conhece folhas, é minha mãe que 

conhecia. E aí é::: eu tenho um irmão que conhece também as folhas, a gente nunca preocupou de 

aprender sobre folhas, porque a gente sempre achava o chá pronto. E aí agora quando ela fala assim 

“ah vai lá no mato” a gente fala assim “mãe, onde tem mata aqui, pelo amor de deus não inventa 

não?”, aí ela fala “vou levar no médico”, aí eu falo “não leva no médico não, dá o chá antes de ocê ir 

pro médico” e aí a gente não acha folhas simples e comuns igual - - agora eu sei o que que é alfavaca 

e o - - eu fazia muita infusão da alfavaca com a erva cidreira, hoje eu sei qual que é alfavaca e qual 

que é erva-cidreira. Hoje eu sei por exemplo, a banha de galinha amarela, da galinha caipira, ela tem 

uma função, a da galinha branca é doente, não pode. E a gente - - mas é coisas que pra gente já tava 

pronto. Inclusive assim, igual o chá, eu tenho uma sobr- -  uma prima minha, ela é evangélica, mas os 

meninos nascem aqui, ela é a primeira a trazer o chá pra dar pros meninos pra não dar icterícia e ela 

faz o chá. Aí a gente perdeu essa tradição, por quê? Porque a gente já achava pronto. Minha mãe 

fazia e deixava pronto pra gente e aí a gente tá tendo que reaprender com isso tudo. E o pior 

aprender e ensinar e ainda lidar com os que tão na universidade que também não querem aprender 

essa tradição, porque acha que a universidade vem com uma outra formação.  

L.M.: Essa ida do terreiro, porque pelo que eu andei lendo o intoto e a camarinha - - eles comuni - - 

comunheira... eles tão aqui ainda? 

C.S.: Tão. 

L.M.: mas as giras acontecem lá e aqui de vez em quando? 
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C.S.: Não, aqui tá parado até a reforma. Desde que conseguiu essa reforma e aí tá 

reformando pra poder a gente continuar com a Umbanda aqui. E é isso, a gente vai ter que pensar. O 

Manzo vai ter que começar a reescrever uma histórica, sem perder o vínculo com o que era, porque 

uma vez um terreiro lá a gente já tem quatro famílias morando lá, que foram pra poder ajudar minha 

mãe a se manter o terreiro lá, por causa do terreiro. E aí a gente tem nossa aqui que não perdeu 

esse vínculo aqui e aí a minha mãe vai ter que ficar divida. Coitada, ela vai se desgastar, mas ela não 

quer perder aquilo, deixar aquilo de ser de continuar aquilo que era, a Senzala do Pai Benedito, e 

não quer perder lá, porque foi um espaço que acolheu o Candomblé.  

L.M.: Ô Cássia, tem mais duas perguntas pra te fazer, uma que eu queria que você falasse um 

pouquinho o quê que é o quilombo pra você e se você quiser falar como que foi o processo 

também... 

C.S.: É, então. Pra mim, eu acho muito estranho, porque quando fala assim “o quê que é o quilombo 

pra você?”, eu acho que o quilombo ele não é a questão do território, ele não é nada assim... visível, 

palpável. Eu acho que ele vem pra mim como pro exemplo, não o tamanho do espaço, mas o que 

tem nesse espaço, porque eu não vejo em outro lugar por exemplo, eu não vejo pessoas de pé no 

chão, eu não vejo crianças livres, sabe? Eu não vejo, por exemplo, um lugar onde um acolhe o outro, 

nós somos muito isso a gente ter qualquer tipo de conflito, mas a gente não se separa de forma 

alguma. Igual quando foi pra abrigo, na hora de ir pro abrigo, eu mesmo era uma família que podia 

alugar um barracão e ficar, mas a gente preferiu todos nós ir com as 11 famílias ir pro abrigo e 

quando voltou a gente tem esse contato que, por exemplo, não tem nada que nos distancia, porque 

a gente se reconhece um no outro. Então minha irmã morou lá no Céu Azul, o quilombo ainda é o 

lugar de encontro pra gente. É o único lugar que a gente consegue reunir a família toda é ainda aqui. 

Então o quilombo pra mim vem muito nisso, no fortalecimento, na cultura, aqui eu posso ensinar o 

que eu aprendi pros meus filhos, pros meus netos. Aqui eles podem por exemplo, acordar e 

acreditar em Deus que é o que a gente acredita, que deus não é um só, ele tem várias formas de 

acreditar. Então assim, é a gente poder acender um fogão de lenha e fazer uma comida e a gente 

achar assim que a família senta em volta, sabe? E a fumaça não incomodo, a gente gosta de respirar 

aquela fumaça, defumar uma casa é o qui- - e é isso, é esse espaço, mesmo ainda faltando uma 

grande parte dele que foi tirada, que é a parte da natureza, a gente ainda consegue se reconhecer 

dentro desse espaço quem nós somos de verdade. Que lá fora a gente precisa mentir. A gente às 

vezes tem que abrir mão do que a gente é, do que a gente acredita pra gente poder circular lá fora. E 

aqui dentro a gente é livro, pode ser quem a gente é mesmo. E é isso, então se acabar esse lugar, 

acaba essa liberdade que a gente tem. Eu falo muito isso, que por exemplo, igual cê vai num museu, 

cê não encontra um quilombo no museu. O quilombo faz parte da nossa história de resistência, de 

cultura, de tradição. E aí é eu falo que é como se fosse um museu vivo dos nossos antepassados, que 

se um dia acabar, a gente perde a nossa identidade. Não é por causa do lugar, mas é o que esse lugar 

propõe pra gente.  
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A.B.: Eu queria saber como que foi esse processo de vocês se reconhecerem como quilombolas e da 

Fundação Palmares também, desse título...   

C.S.: Então na verdade a gente nem sabia que era quilombo. A gente não sabia, porque a gente 

pensava que quilombola era lá em Palmares, tava muito longe daqui. A gente não sabia nem onde 

que era Palmares, parece que tinha uma sensação que tinha pra nós, é que tinha um mar muito 

grande dividindo Palmares de nós. Então que era impossível a gente chegar em Palmares. E aí a 

gente tinha que permanecer, tentar sobreviver aqui mesmo, com a ilusão de que Palmares - - até em 

respeito a Palmares, porque a gente sabia que Palmares era um lugar que o negro chegou pra se 

libertar. E aí... quando falaram pra gente assim, nós  não sabia, nós passamos a entender que nós 

éramos quilombolas, após a Fundação Palmares dizer que éramos, porque no processo que a gente 

escreveu pra Fundação Palmares, na verdade  agente teve a ajuda do Cenarab, e o Cenarab falou pra 

mim assim, “olha, a prefeitura não quer dar o alvará e existe um política pública específica pra 

quilombola, então eu vou inscrever vocês no programa quilombola”, mas pra mim o programa, 

alguma coisa quilombola, eu não tava nem conseguindo absorver o que ela tava dizendo, porque 

quando ela falava quilombola eu fala “ah então ela vai pedir ajuda lá pro pessoal de Palmares, deve 

ser isso”. E eu acompanhava muito, porque a gente já tinha acesso a internet, na época Palmares 

tava vindo mesmo como destaque que foi por causa da criação da Secretaria de Políticas de 

Igualdade Racial que tem muito a ver com isso. Então virou momentos que num flash ou no outro 

você ouvia falar e foi um momento de muita fala, né? Dos movimentos sociais, então falava-se muito 

em Palmares e aí começou a ter outros quilombolas que também falava de Palmares, “mas como 

que ele é quilombola e ele não é de Palmares, como assim?”. E aí um dia eu lembro que a nossa 

emenda tava perto de vencer o prazo e a gente não conseguia o alvará, aí eu entrei na internet pra 

mim poder saber sobre o que que Palmares tinha, se Palmares sabia da gente. E eu queria entrar pra 

pegar o telefone da Fundação Palmares, porque a gente tinha telefone aqui e a gente podia fazer 

interurbano, aí eu falei “vou ligar lá pra fundação palmares pra mim poder saber se eles vão - - se 

eles tão com o nosso dinheiro lá ainda”. Aí eu ligo o computador pra pegar o telefone, aí tava lá, eu 

lembro assim, o governo do Brasil... eu não lembro qual que era a frase, mas eu lembro assim, o 

presidente Lula reconhece, acho que era 200 e poucas comunidades quilombolas e só em Minas 

foram catalogadas, forma reconhecidas tantas. Aí eu falei assim “uai, será que Palmares então 

reconheceu a gente?”. Aí eu vou - - não, minto. Eu vou pra olhar nesses lá se tinha alguma secretaria 

da Fundação Palmares aqui, aí eu vejo o nome do Manzo na tela do computador, aí eu falei “pera 

aí”, eu lembro que eu gritei e falei assim “mãe, nós somos quilombo”, como se fosse uma coisa 

importante, grande. Aí a minha mãe fez uma festa tadinha, nossa minha mãe: “ah eu não acredito, 

meu Deus do céu, que nós chegamos, que Palmares conheceu a gente”, que ela achava que o 

reconhecimento era da própria fundação, do próprio quilombo Palmares, que tinha reconhecido 

nela como quilombola. E aí ela pegou e falava pra todo mundo que Palmares tinha reconhecido ela 

como uma negra quilombola, essa era, eu lembro muito que durante uma semana ela ficou falando 

muito isso. E aí que a gente foi entender o que é que era ser quilombola, porque até então a gente 

não sabia não, não fazia ideia assim de que era quilombola. Aí na verdade a gente começou a 

assumir a identi... mesmo que a gente já tinha uma forma de viver, de resistir, de se organizar igual 

os quilombos faziam ,a gente pensava assim que a gente era um grupo, uma família que a sociedade 
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não queria nos aceitar pelo fato da gente não querer perder quem a gente era, 

porque a gente não abria mão do que a gente aprende, a gente não abria mão do pai Benedito por 

exemplo, então é eu acho que na verdade, aí a gente foi entender que quem vivia igual agente vivia 

eram, os grupos organizados dessa forma, eles chamavam também de quilombos. Mesmo estando 

dentro da cidade, a gente achava que quilombo era uma coisa muito distante, muito. Eu acho que 

muita gente ainda pensa isso né, ninguém sabe que isso aqui é um quilombo. 

A.B.: Tem essa dificuldade né... 

C.S.: É muita, muita.  

A.B.: E é isso que a senhora falou né, muito em relação ao território só, não ao modo de vida que 

pode ser dentro da cidade.  

C.S.: É, isso, é...  

[interrupção] 

L.M.: Macota, e assim, é... Você acha que a questão do território ela fica muito colocada como uma 

necessidade extremamente urgente né, pra que a comunidade possa continuar existindo e tudo, 

mas tem alguma, assim, essa conversa não vai se encerrar aqui com certeza, mas tem algumas 

outras ações que você vê como é, essenciais, é assim, que sejam importantes à comunidade, ou 

alguma festa, projeto... 

C.S.: Então eu acho que, por exemplo, eu acho que tem varias ações né, quanto o processo do 

território, porque eu sempre falo que eu não vou ficar muito nessa luta do território porque eu 

preciso lutar pra união do grupo, pra existência do grupo. E aí, eu sei que a luta pelo território é uma 

coisa [interrupção] que a luta pelo território ela tá muito distante ainda da gente alcançar. Até 

porque ela se tornou uma, ela já não é mais uma briga, uma luta, uma organização só do movimento 

quilombola, ela passa a ser uma organização também do próprio governo e eu acho que é... Isso tem 

atrasado um pouco o processo, porque quando era, de um lado o quilombola e outro lado o governo 

e essa articulação ela tinha que transversalizar, não o governo passou pro lado de cá e a gente hoje 

não sabe com quem que a gente tem que articular, dialogar sobre a questão do território. Então 

assim, o governo quer a regularização da terra? Ok, então por quê que ele não dá? E aí ele fica ali 

tentando dialogar com a gente o tempo todo daquilo que é ele que tem que tá do lado de cá pra 

resolver. Então nós estamos falando pros ventos. Eu, esse é o meu modo de pensar, então eu falei 

assim “olhas se eu ficar aqui o tempo...”, e outra coisa, enquanto a gente tá ali no conflito sobre a 

questão do território a gente tá perdendo mais no essencial, que é o grupo e a identidade do grupo, 

e é isso que a gente não abre mão aqui dentro do Manzo. Que seja 360 metros, mas 360 metros que 

a gente vai fazer acontecer e a gente vai estar aqui existindo como a gente sempre existiu. E eu acho 

que uma coisa que para além do território que o governo deveria preocupar, é realmente da 

manutenção identitária desses grupos, sabe, é do fortalecimento... E se ele quer realmente tá do 

lado da gente, como eles vêm se colocando, pra regularização de território, que eles estejam do 
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nosso lado também fortalecendo as nossas práticas, eu acho que isso é muito importante. Igual, por 

exemplo aqui dentro do Manzo, hoje a gente ainda não tem o bambuzal, a gente não tem córrego, 

mas a gente também não pode acessar a mata da baleia. O governo podia fazer uma política 

específica que dava esse direito a gente de utilizar a mata da baleia, porque nós não queremos, 

quem entra pra destruir é ele, não é nós, né? A gente mantem, tenta manter. Então assim, tanto é 

que quando a gente entrou na mata da baleia outro dia, a gente já não achou mais a mina, parece 

que ela tá seca. Então assim, um lugar que a gente buscava água pro sagrado, porque a gente não 

pegava água daqui, pelo fato da água daqui ter muita moradia envolta e pra cuidar, pra limpar o 

sagrado, a água tem que ser pura, tem que ser limpa. Então a gente buscava lá na mata da baleia. A 

gente não dividia isso com ninguém. A gente fazia isso lá quietinho, caladinho e quando as pessoas 

perguntavam “onde cês tão indo?”, a gente falava “a gente tá indo buscar banho, folha” e a gente 

vinha com porrão de água lá, que era a quantidade que a gente ia usar aqui, nada pra além daquilo. 

E isso a gente não teve mais direito, então assim, para além do território, o modo de vida, de saber, 

de fazer desses povos, eu acho que isso deveria ser garantido, garantido não só no papel, sabe? Mas 

garantido na liberdade de poder fazer, não ter que pedir, de ter que dar jeitinho, de ter que 

conhecer alguém ou de ter um governo acessível, sensível, que entende. Porque também tem isso, 

quando você passa por um processo de um governo que é totalmente ignorante, ele não quer nem 

sentar pra discutir, então você fica 4 anos parado, 4 ou 8 parados sem conseguir seu direito de tocar 

o seu tambor e aí quando vem um outro governo que compreende da necessidade desse grupo de 

se manter, aí você pode tocar tambor, mas isso não é apoio nem direito, né? Isso é favor e eu acho 

que essas questões assim a gente não pode e eu acho que o governo independente de quem tá do 

nosso lado, que ele nos dê força pra caminhar... Então é isso... 

 

((Fim da transcrição)) 
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E.M.: Meu nome é Efigênia Maria da Conceição. Eu sou nascida em Ouro Preto, no dia 02/01/1946. 

Ao entrar para a religião de matriz africana, eu recebi o nome de Mametu Muiande Kewamasi. Então 

eu sou uma... a matriarca do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. 

D.S.: Esse... nome, ele representa o quê, Mametu? 

C.S.: Manzo é casa... Ngunzo é axé, a força da natureza... 

Renato: E Mametu? 

E.M.: Ma.. Mametu? Deixa eu terminar... 

D.S.: Pode explicar os dois... 

E.M.: Kaiango é a qualidade da minha mãe, da minha... do meu inquisse, do meu orixá que 

predomina na minha cabeça... iansã. É a qualidade dela. Agora Mametu, é... quando você entra pro... 

você inicia numa casa, no terreiro... na religião de matriz africana, na sua iniciação, você recebe um 

nome... um nome em africano, um nome em dialeto africano. Então, Mametu é mãe e Muiande é a 

djina, é um... o meu orixá. O qual, como que você estivesse nascendo ali pra... como não, que você 

está nascendo pra religião de matriz africana! Então você é chamado daquele nome, como fosse um 

apelido. Mas é um nome registrado pelo... a religião. Então, na... em quase todo o território 

religioso... quase ninguém sabe meu nome, sabe o nome de Mametu Muiande. É o nome. É pra 

identificar a pessoa... 
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L.M.: E a senhora estava contando que veio de Ouro Preto... 

E.M.: Ouro Preto. 

L.M.: Isso foi quando, mais ou menos? 

E.M.: Eu vim de Ouro Preto com 9 anos de... 8 anos de idade. 

L.M.: Com a sua família? 

E.M.: Com a minha família. Vim com a minha mãe, meu padrasto, minha avó, meus irmãos... E... 

cresci... morava na... viemos pra morar na Avenida Contorno com Bernardo Guimarães. Em frente à 

Bernardo Guimarães. Era um barracão de fundos. A gente morava, na... atrás de... Os donos do 

barracão era o Seu Ari. Tinha uma farmácia na Rua do Ouro e a gente morava nos fundos. Então dava 

frente pra Contorno, e os fundos pra Rua do Ouro, na Serra. Aí de lá a gente foi descendo. Ficou 

muito caro, dificuldade... Logo em seguida meu padrasto morreu, minha avó morreu... a gente 

viemos descendo. Moramos no Santa Efigênia, na rua... não, antes foi na rua Camões, no São Lucas. 

Depois descemos, fomos morar na Rua Euclásio. A qual moramos muitos anos, onde foi minha 

adolescência, na Rua Euclásio. E daí, como eu só morei naquela região, do Santa Efigênia. Até então, 

quando... eu cresci, minha adolescência, e tal. Aí fomos morar no Santa Efigênia naquele terreninho 

ali era... onde é o Manzo, era... ainda não tinha... não morava ali nessa época não. Aí, eu cresci e tal. 

Com nove anos de idade, eu saí com minha mãe, que naquela época a gente podia trabalhar, menor 

podia trabalhar. Aí caí na rua passando mal. A gente passava muita dificuldade e tudo. Aí minha mãe 

correu comigo pro hospital, mas não era médico. Meu caso era espiritual. Aonde a gente não 

entendia, não conhecia, que na minha cidade a gente só rezava. Fui criada em colégio de freira... 

então não conhecia, não sabia explicar o que... ninguém sabia explicar o que... ninguém sabia 

explicar o que eu tinha! Então eu voltei quatro... Foram quatro vezes no pronto socorro. Não era o 

João XXIII. Era pronto socorro mesmo, que era atrás do Hospital São Lucas, onde é a Maria Amélia 

Lins agora. Aí o médico falou assim: “ó o caso dessa menina [inaudível] não é aqui. A senhora vai 

procurar um outro lugar pra ela”. Aí, na hora que eles foram me aplicar uma injeção, o meu escora, 

meu exú, falou “não, eu tô aqui e eu preciso de outro...” falou lá com a minha mãe, a língua dele. Aí 

a minha mãe me levou pra um terreiro. Chorando muito, desesperada, me levou pra um terreiro, no 

qual eu incorporei a primeira entidade que foi o Pai Benedito. Meu Preto Velho que é o dono da 

Senzala... ali onde é o Manzo, o nome lá é Senzala de Pai Benedito. Ao decorrer do tempo... ao 

decorrer do tempo, eu tinha um problema sério de saúde... aí eu caí na rua dos Caetés, mas eu caí 

não foi de saúde, foi de problema espiritual porque eu não dei muita importância pra aquilo. Era 

nova, adolescente na época... Mas aí, quando eu caí na rua, eu tava grávida. Aí, me levaram pro 

hospital, pra Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, que eu vi que eu ia, que eu tava 

morrendo mesmo, aí eu pedi minha mãe: “minha mãe, não me deixa morrer. Eu tenho 7 vidas que 

depende da minha” – eu já tinha meus filhos – “Se eu não morrer eu vou fazer meu santo”. Aí, foi 

aonde que eu... Isso foi dia 22 de março, 25 de agosto do mesmo ano, eu entrei pra fazer meu santo. 

Que eu tinha... 
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D.S.: Que ano que foi? 

E.M.: Oi? 

D.S.: Que ano? 

E.M.: Eu não lembro o ano... eu sei que... Tenho quantos anos, que eu fiz o santo? Que nos fizemos a 

conta outro dia? 

Renato: 37. 

E.M.: 37 anos. Eu não lembro o ano. Aí eu fiz o santo... 

L.M.: Isso alguém já tinha falado com a senhora? Que era pra fazer... isso que a senhora falou que 

não deu ouvidos... 

E.M.: Não. Não. Não ouvi nada. Eu era umbandista. Eu tocava só umbanda pra Pai Benedito, ali 

naquele local ali, eu, eu incorporava meu Preto Velho. Eu falo que ele é o médico da comunidade ali. 

Ele fazia cura, chegava gente queimada, chegava gente com problema sério de saúde... menino 

engolia alfinete aberto, punha pra fora fechado... Eu falo que as... nós, espíritas, deveríamos ter 

oportunidade de também dar o testemunho. Porque, tanta coisa, que eu já vi nessa minha vida, que 

já foi realizada dentro daquele terreninho de Manzo ali... que eu vou te falar... é coisas muito séria, é 

coisa muita sagrada, dentro do sagrado... 

E eu, eu tive uma passada também... nessa fase de adolescência, minha mãe me pôs pra fora.. eles 

não aceitavam muito a religião. E a gente tinha, assim.. ela tinha, assim, uma diferença comigo entre 

os irmãos... minha mãe era negra, mas não gostava de negro. A minha mãe gostava de branco. Que 

ela foi criada... a gente foi criado em casa de patrão italiano, português... minha mãe não gostava... 

igual: a minha irmã mais velha era da cor dessa moça, a mais nova, a caçula era da sua cor... eu era a 

única negra das filhas delas... e era filha mesmo. Tenho certeza que eu era filha mesmo. Ela não 

aceitava muito. Então ela tinha uma rivalidade muito grande comigo. E com os meus filhos. Com esse 

aqui então, nem se fala! Com a Cassia, Cássia... Ela não suportava Cássia. Aí então, eu morei na rua 

com os meus filhos... eles me puseram pra fora. Eu fui pra rua com... esse ainda não tinha nascido 

não. Nem a Cássia. Era os dois mais velhos. Aí consegui.. a época que eu consegui... eu morava num 

barraquinho na favela. Lá no Paraíso. Aí consegui... os vizinhos da favela agruparam, todos me 

ajudaram! O lugar melhor que eu já passei pra viver foi ali, na favela. Ali é uma escola... a favela é 

uma escola. Então, ali você aprende a ter amigo, aprende a ser amiga, a ser mãe, a ser 

companheira... a ser humilde e lutar e vencer suas lutas de cabeça erguida, sem  atingir ninguém. 

Porque ali você aprende a dar a mão um ao outro. A favela é uma escola. Aprende a dar a mão um 

ao outro. E... aí eu consegui um barracão. Eles abriram pra mim, uma porta, eu entrei, pra esse 

barracão abandonado. Ali eu acabei de criar meus filhos, até certa idade. Aonde dali mesmo, eu 

consegui vender o barraco, e comprar... não. vendi não, abandonei um barraco. Quando eu... já mais 

velha, arrumei um emprego, um serviço. Lavava, passava, que eu era diarista. E o meu patrão, meu 
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Preto Velho fez uma... um trabalho pra ele. Quando ele quis pagar, meu Preto Velho não aceitou. Eu 

conto isso, as pessoas até riem um pouquinho, porque eu falo assim: “ele chegou com o dinheiro pra 

me pagar, meu Preto Velho disse assim: ‘Nego não conhece isso. Nego num conhece isso. Nego 

conhece amor, humildade e... união. Nego não conhece isso que [inaudível]. Eu não quero’”. E eu 

falei ‘Nossa’! essa Preto Velho, eu fiquei aborrecida com ele. Fiquei aborrecida com ele porque eu 

precisava tanto do dinheiro naquela época... Mas aí eu ganhei muito mais. Aí ele perguntou pro meu 

Preto Velho: “O que que o senhor quer então, meu pai?”. Ele falou assim: “Eu quero um pedacinho 

só de terra, pra mim ter um cantinho pra eu fazer minhas curas, fazer minhas bênçãos”. Aonde que 

ele deu entrada num terreno na Vila Paraíso, mas ele não passou pro meu nome. Aí o dono do 

terreno me chamou e falou comigo assim, ó: “Efigênia, esse moço comprou esse terreno pr’ocê, a 

família dele, ele e a esposa, mas você não tem direito a isso. Se ele fechar o olho, os filho dele vem 

cá e põe você na rua. Eu vou conversar com ele, porque ele atrasou as prestação. Eu vou pedir o 

terreno, te devolvo o dinheiro que eles já me deram, e você compra noutro lugar”. Aí eu rodei, rodei, 

rodei, encontrei o Manzo. Aí eu dei entrada lá, no Manzo e... deu muito problema, porque eu paguei 

o terreno, eles falaram que o terreno não era da pessoa que me vendeu, que ali era uma fazenda... 

Ali era fazenda dos? Guimarães? 

Renato: É. 

E.M.: Dos Guimarães. Que eu comprei, mas... aí construí. Eu fui uma das primeiras moradoras 

daquela, daquele quarteirão, daquela região ali. Aonde que tinha... Não tinha Mem de Sá, a rua não 

tinha rua aberta, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada! Era pior do que aqui, que aqui tem 

ao menos curso de água. Lá eu não tinha. Eu panhava água na bica lá embaixo na avenida, que não 

tinha avenida. Lavava roupa, onde é o canal, era um córrego. Tinha uns poços. Ia de manhã, com os 

meninos, pra lavar roupa dos outros, no domingo cedo, porque durante a semana trabalhava nas 

casas dos outros. Ai domingo tinha que lavar roupa dos outros pra inteirar o dinheiro das despesa, 

porque eles eram muitos. E eu tinha muito medo, de ter que ir pra rua, pedir esmola com meus 

filhos. Deixar eles irem pra rua, pedir as coisas... então nós passamos muita, muita dificuldade. Meus 

filhos não passaram fome, mas eu passei pra deixar comida pra eles comerem. E era muito 

engraçado que... roubaram a Cássia de mim. O pai dela mandou roubar ela... eu fiquei... roubou 

Cássia com 2 pra 3 anos, eu fui ver Cássia com 9 anos de idade. E eu tive... foi... umas experiências. 

Não foi sofrimento. Foi uma experiência que eu tive. E aí, ele era pequeninho na época. 

Então, eu... quando eu fui... quando eu tava do hospital... na hora que eu vi que eu não ia voltar 

mesmo.. eu tive deslocamento de placenta, hemorragia interna, é... anemia profunda, e a pressão 

foi doi... do... como é que era? 4,0. Então, porque... naquela época, mulher grávida não preocupava, 

se ficava... é... as quilombolas mesmo. Não ia ao médico, tinha os filhos em casa. Tive os filhos tudo 

em casa. E não tinha experiência, não tinha orientação nenhuma, né? Hoje a vida tá muito boa. 

Tanto que quando eles falam.... eu falo hoje, quando roubaram a minha menina, a minha filha, eu 

falo “Vocês tinham que fazer isso hoje comigo”. Hoje ninguém vai fazer isso, que sabe as 

consequências que tem, né? 
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Aí, na hora que eu tô lá na mesa, a enfermeira falou com o médico... a moça 

perguntou: “Doutor, como é que ela tá?”. “Nós vamos até reservar um leito no CTI. O bebê já 

perdeu. Vamos tentar salvar a vida dela... vamos tentar. Não tô garantindo muito não”. E a medicina 

naquela época não era tão apurada como é agora. Mas eu passei por isso pra mim... ir pro 

candomblé! Ah, eu tinha pavor de candomblé! Aí eu olhei pra cima e disse: “Minha mãe, não me 

deixa morrer não, minha mãe. São sete vidas que dependem da minha. Se eu não morrer, eu vou... 

fazer meu santo. Eu vou raspar minha cabeça”! E aquela bobagem, não queria raspar a cabeça... 

cabelo duro. Cabelo cresce, né? Eu com medo de raspar a cabeça... aí, quando foi... isso foi 22 de 

março. Quando foi 25 de agosto, eu já tava dentro da camarinha, fazendo meu santo. 

L.M.: E em qual terreiro que era, Mãe Efigênia? 

E.M.: Eu fiz na casa... no terreiro, é... Bakise Bantu Kasanje. 

L.M.: Em Belo Horizonte mesmo? 

E.M.: Agora.. Era em Belo Horizonte. Era... no bairro Santa Cruz, São João Batista. Aí, depois meu pai 

mudou pra Nova Cintra, e hoje, o terreiro é em Mateus Leme. Bakise Bantu Kasanje. Mas eu não fui 

feita pelas mãos desse senhor, desse dono dessa casa. Eu fui feita com, é... como é que é? Mametu 

Talanderê de Oxossi, no bairro Nacional. Mas na casa do meu pai, porque ela não tinha casa. E o meu 

pai era pai de santo do meu... marido, que era marido na época, não podia fazer o meu santo. Aí ele 

pegou e fez, aí ele tinha um senhor que ia fazer meu santo, que era de Jejê, mas ele não podia fazer, 

porque ele era ogã, cambono. Ele não podia... aí eles pegaram, buscaram essa moça... eu sou a 

primeira filha da casa dela. Mas não fiquei na casa dela, porque eu não sabia de nada. Fui saber 5 

anos depois que eu era filha de santo dela. E eu já tava, já tinha ido pra casa do [inaudível], que era 

lá no Nova Vista, mas que era pai do Arabomy [inaudível] esse que eu tô na casa dele até hoje. Então 

lá, meu pai Arabomy, ele é meu pai, que hoje eu já separei do meu marido, que hoje não tem mais 

nada a ver. Aí ele já pode [inaudível]. E os meus filhos são filhos dele também. E... que eu não posso 

fazer o santo dos filhos. Não, não posso. Quem dera que eu pudesse... não posso. 

D.S.: A senhora tava falando... a linha era jejê, da que não podia fazer da senhora? 

E.M.: Não. o Jejê ele não pode fazer porque ele não era rodante. E eu era... eu sou rodante. Então, 

ele poderia fazer ogã, cambonos, ekedes, makota... 

D.S.: Entendi... 

E.M.: mas eu, que já era uma futura... porque quem incorpora, já é um futuro zelador, um futuro pai 

de santo. Entendeu? 

D.S.: Entendi. 

E.M.: Aí eu não podia... ele não podia mexer comigo. Aí essa mãe de santo mexeu comigo, que eu 

nem, conhecia na época... eles ficaram com medo, arrumaram ela correndo [inaudível]. Aí, quando 
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eu tomei idade, que eu comecei a entender, eu falai “não, eu tenho que procurar minha família de 

santo”. Porque amanhã eu quero saber quem que é meu pai, quem que é minha mãe, eu vou 

procurar quem? Aí eu procurei Arabomy, que Arabomy me falou que era ela que era minha mãe de 

santo. Mas eu... já tinha mais afinidade com Arabomy, que ele que me criou, foi onde eu nasci pra 

receber esse nome, de Muiande... então eu já tinha mais afinidade, aí eu procurei ele pra mim dar 

minha obrigações. 

D.S. A senhora lembra em que ano que foi que a senhora entrou pro candomblé? 

E.M.: É isso que eu quero saber... 

L.M.: Há 37... 

E.M.: Quanto? 

L.M.: Há 37 anos? 

D.S.: Não. Que a senhora é... fez o santo foi em 1981? É isso né? É, se foi há 37 anos... 

Renato: Acho que foi... 

D.S.: É isso, né? 

E.M.: Não sei.. [Inaudível] Meu caçula tava com 1 ano... ele tá com trinta e quanto agora? 

Renato: Maurinho? 

E.M.: É. 

Renato: 39... 

E.M.: 39. Então tem mais... 

L.M.: Tem mais? 

E.M.: É. que ele fazer um ano em janeiro, e eu fiz santo em setembro... Eu fiz santo no ano que ele 

nasceu. 

L.M.: Então, há 39 anos. 

D.S.: É. foi na década de 80, né? Por aí, né? 

E.M.: Que eu fiz o santo. Mas eu já... com 9 anos, com 11 anos de santo eu comecei.. eu comecei na 

religião de umbanda. 

Renato: Foi 82, eu tinha 11 anos. 

E.M.: Então, 82. 

L.M.: 82? 
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Renato: Eu tinha 11 anos. 

D.S.: Você tinha 11? 

E.M.: 11 anos. Já é até avô agora [risos].então já tem muitos anos... dá quantos anos, mais ou 

menos? 

D.S.: é 36 anos, né? 

L.M.: Dá. uns 37, mais ou menos, porque é setembro, né? 

E.M.: Mas eu comecei dentro da religião, tinha 11 anos de idade. Eu tô com 73... 

L.M.: Dentro da umbanda, né? Aí... 

E.M.: Entre a umbanda e o candomblé... eu não tive adolescência. Minha adolescência foi... infância 

e adolescência foi dentro do terreiro. E eu amo minha religião. Amo minha religião.. não levei meus 

filhos, eles que me acompanharam. Porque, pra mim foi mais fácil eles terem me acompanhado 

desde pequenininho porque, eu não tive problema com filho correndo pra... pra morro, mexendo 

com coisa errada... os adolescentes todos ali, comigo, crescendo comigo... tinha, único problema que 

eu tinha com meus filhos é que a escola e a sociedade não aceitava muito... eu negra, mãe solteira, 

empregada doméstica e... macumbeira, não aceitava! [inaudível] não gostava que meus meninos 

brincassem com os filhos deles.. hoje já mistura tudo, embola tudo, ele dá graças a Deus! Procura 

meus meninos pra aconselhar os filhos dele, dos brancos, dos vizinhos. E, coincidentemente, eu era a 

única mãe negra do quarteirão. Agora que eu tô lembrando isso. Eu era a única mãe negra do 

quarteirão. Porque todos eram brancos, de famílias de condições financeiras média. E eu era a única 

pobre e... negra. E criei todo mundo. Enfrentei o racismo, enfrentei esse preconceito, enfrentei as 

dificuldades todas, e falava com eles: “Bom, as suas cor não pode mudar, a minha religião eu não 

vou mudar pra agradar ninguém, nem a minha própria mãe. Então, vamos ver daqui pra frente o que 

que Deus vai fazer por nós”... e eu me sinto muito bem e grata pela compreensão. Eu sempre pedi 

muita sabedoria e compreensão, pra mim poder saber como que eu ia manejar a família e a situação 

toda. E, eu acho... me parece que eu... não vou te falar que eu dei conta porque ainda tem muita 

água pela frente, né? mas até então, até aqui eu consegui relevar bem a situação. Que eu tenho 

neto, bisneto e genro, nora... aí todo mundo... engraçado! A gente conversando isso é que eu tô 

prestando atenção. Todo mundo se agrupou na religião. As esposas, a esposa, as ex-esposas, os 

maridos... os maridos, as esposas dos netos, as namoradas, os namorados, todo mundo se agrupou 

dentro da religião. No entanto que a gente faz uma reunião, igual vai ter semana que vem, a reunião 

da família. Porque, é a coisa mais importante que tem, que a gente tem que preservar, é a união da 

família. Porque dinheiro não é o problema, porque se tiver unido, um angu, um fubá suado, uma 

farofa... todo mundo come, bebe água e deita na cama e dorme. Agora, se não tiver união a gente 

não dá conta. Não dá conta. O diálogo a união, uns bota pra fora o que sente, o que não sente, aí daí 

a pouco tá todo mundo já de mão dada. E isso é muito importante, ná? 
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L.M.: E esses encontros costumam acontecer lá ou aqui? 

E.M.: A reunião? 

L.M.: É. 

E.M.: A primeira é na minha casa. Aqui. 

L.M.: Aqui. 

E.M.: Eu... eu tenho duas casas, né? Tenho lá e tenho aqui. Lá a prefeitura me tomou tudo, quebrou 

tudo, mas tão me devolvendo... eles não tão me devolvendo a minha casa, mas o quartinho que eles 

tão devolvendo já basta, já dá pra entrar. Eles quebraram tudo: quebraram o sagrado, quebraram a 

casa, quebraram cozinha, quebraram camarinha, acabaram com tudo! Aí agora, por esse motivo, 

que eu vim pra cá, pra Santa Luzia. 

L.M.: Isso foi quando? Que a senhora mudou pra cá? 

E.M.: Não. Que me jogaram pra cá [risos]. 

L.M.: É. Mas a senhora não chegou a ir para o abrigo... 

E.M.: Porque, eu não foi pro abrigo pela seguinte forma: eles entraram lá e tiram meus quartos de 

santo, minha camarinha... os santos, os filhos de santo, é uma responsabilidade minha! É como fosse 

um bebê que eu peguei e adotei! Eu não podia deixar na rua! 

Então, aí eles chegaram, foi... e ele tava comigo aqui, almoçando aqui. Ele chegou eu falei: “para aí 

que eu vou ajeitar almoço pra vocês”. Aí eu fui na cozinha, que eu já tinha feito almoço, eu fui fritar 

um ovo pra ele. Piquei, eu tô lá picando um tomate. Picando o tomate... Aí ele vira pra mim e fala 

assim: “Ô mãe, quando é que a senhora vai vir embora pra cá?” E eu falei: “Nunca!” e eu vinha pra cá 

mas não trazia o santo. Eu vinha, ficava lá e aqui. Eu: “Nunca! Morar aqui jamais, nunca! Não 

aguento isso aqui não, muito parado.” Aí ele pegou e falou comigo: “Mas Matamba quer vir”, eu falei 

“O problema é que ela não falou ainda comigo” eu debochando dele... Matamba é Iansã. “Ela não 

falou comigo que ela quer vir”. Que eu faço o que meu santo manda! Se meu santo falar “levanta daí 

agora e não fala nada”, eu levanto e saio e não tô nem aí pro que der. A dona do meu destino, da 

minha vida, chama-se Kaiango. Se ela falar não, acabou. Então ele falou comigo assim: “Ah, mãe, 

mas aqui é mais tranquilo, a senhora vai ficar [inaudível]”... Aquelas conversas de filho com mãe, né? 

E eu falei: “Mas eu não quero. Eu não quero vir pra cá! Eu não gosto daqui pra morar não. Eu gosto 

daqui pra mim descansar, pra morar não”. Falou “Mas Iansã quer”. Eu falei: “Se ela vir falar comigo 

eu venho”. E eu picando... Foi a conta de eu colocar a faca na... em cima da pia, e virar as costas pra 

pegar o tomate pra temperar, que já tava com a gordura pra fritar o ovo. Minha filha, mas deu um 

relâmpago... o dia tava claro assim... deu um relâmpago dentro da minha casa, da cozinha. Aquele 

fogo azul saiu rodando pra casa afora... e eu gritando, gritando, que eu tenho pavor de relâmpago! 

Eu gritava tanto, sem saber o que que eu ia fazer com esses [imita o barulho]... saiu. 

Acho que foi ele que picou o coqueiro, né? 
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Levar o santo é levar a vida 

Renato: Foi. 

E.M.: Aí, tinha um coqueiro... três coqueiro ali, ele picou o topo do coqueiros. Queimou celular, 

queimou rádio... Aí ele falou assim: “E aí, mãe? Iansã veio falar com a senhora. Que que a senhora 

vai falar com ela?” Falei “Nada. Eu vou trazer meu santo”, “Ah, um dia eu trago”. Isso era umas duas 

horas da tarde... Mas não senti aquilo como que fosse um recado que ela tava trazendo pra mim 

trazer ela pra cá não. Aí eu cheguei... Aí tô lá, conversando e tal... ele foi embora. Aí deu uma 

garoazinha de tarde. Aí depois... a ex-esposa dele me liga [passa a contar o diálogo com a nora]: 

- Mãe? 
- Oi. 
- Bença? 
- Minha mãe te abençoa 

Isso a minha nora... Eles todos me chamam de mãe: nora, genro... 
- Nega, a senhora tá bem? 

Falei: 
- Tô. 
- A senhora já tomou o remédio hoje? 

Falei: 
- Já. Todo dia eu tomo de manhã. Por quê? 
- Não, é porque eu quero falar com a senhora um negócio... 
- Quem que é que morreu? Que que aconteceu? 
- Não, ninguém morreu não. Chegou um carro da defesa civil aqui, mais quatro, é... vans da 

defesa civil. E o pessoal da prefeitura tirando nós daqui. 
Falei: 
 - O quê?! 
 - Tirando a gente daqui.. 
 - Não, pera aí, me explica esse caso direito que eu não estou entendendo. 
 - Não... tô esperando a senhora aqui. 
Eu falei: 
 - Mas como é que é? Pera aí. Não me explica não. 
Do jeito que eu tava... eu saí tão desesperada daqui, que eu fui dar fé, eu tava quase chegando no 
Mega Space à pé. Aí meu filho me liga: 

- Mãe? 
- Oi. 
- Onde a senhora tá, mãe? Ninguém tá sabendo da senhora... 

Falei: 
 - Para aí, meu filho, eu tô desorientada. Deixa eu ver onde que eu tô. 
Aí ele falou comigo: 
 - Fica quieta aí. 
Eu falei com ele: 
 - Eu tô no Minas... Ouro Minas. 
Mas era Mega Space. Eu falei assim... deu aquele trem na minha cabeça! Aí ele falou: 
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 - Fica aí quietinha. 
Aí ele foi, foi no Ouro Minas, falou: 
 - Ô, mãe, eu tô aqui, não tô achando a senhora. 
Aí um me procura de taxi, outro procura de carro... eu falei: 
 - Não! 
Aí eu falei: 
 - Não, eu tô em Santa Luzia ainda. Tô no Mega Space. 

Aí ele chegou lá, me encontrou lá. Um chinelo, um pano na cabeça, sem sombrinha, sem nada. E 
falou comigo “entra aqui”... Quando eu cheguei lá no Manzo, tava aquela mesa redonda. E a Cássia 
chorando, todo mundo chorando... aí eu fui: “que que tá acontecendo?”. Aí eles... sem um pingo 
assim de... compaixão! Estranho! Povo seco... [passa a relatar o diálogo com o representante da 
Defesa Civil] 

- Tá acontecendo que vocês tem que desocupar isso aqui agora! Que eu vou lacrar isso aqui e 
não vai ter jeito de entrar mais. 
Eu falei: 

- Uai, mas por quê? 
- Ah, porque isso tá caindo e não pode ficar ninguém aqui dentro não! 

Eu falei: 
 - Uai, mas só a minha casa? Com tanta casa aqui, só a minha? 

- Não, vocês tem que sair agora. Eu não sei não, tô obedecendo ordem! 

Eu bati, abri a porta do quarto do meu santo e falei: “Minha mãe Iansã, a senhora não tinha o direito 
de ter feito.. deixado isso acontecer comigo! A senhora não deveria ter deixado isso acontecer 
comigo. É com meus filhos, com a minha família... eu trabalhei tanto pros meus filhos não ficar na 
rua! E hoje eu vou ter que deixar meus filhos...”. Eu nem conhecia abrigo, minha filha! Aí, botando 
todo mundo na beira da van... menino pequeno, mulher grávida, menino no colo... bebê! Não 
deixaram nem meus filhos jantar. Nem comer! E aí, os vizinhos chegando: “Que que é isso? Que que 
tá acontecendo?”. Ninguém sabia explicar nada. Nem eles mesmo explicaram nada... como até hoje, 
eu quero saber o por quê. Eu pergunto e eu quero uma explicação. Por que que a prefeitura fez isso 
com nós? Até hoje eu preciso de saber. Todo lugar. Vou na Câmara, na Assembleia, todo órgão 
público que eu chego eu pergunto o por quê?! Eu não sei até hoje. Porque depois que nós 
recebemos a titulação de quilombo urbano, de quilombola, foi que ele... até então eles não 
enxergavam a gente. [inaudível] recebeu essa titulação foi que eles enxergaram, falando que a casa 
tava caindo. Por quê? Que que aconteceu? Não passa de uma... um preconceito, de uma 
discriminação racial! Não tinha ninguém. Ninguém me explica! 

Aí, eu... é, eu com um projeto... O que mais me doeu, é um projeto com 72 crianças e adolescentes... 
Sem fins nenhum lucrativo. Sem ajuda de ninguém! Eu trabalhava, punha, pagava padaria por mês. 
Ainda ganhava doação lá da padaria, do pão, pra dar os meninos pra comer! Criança chegava lá 
enfiando pão dentro da... mais eles iam pra comer! Que não tinha como comer, não tinha alimento! 
Não tinha... aí eu fazia, pegava do meu dinheiro pra dar o comprar o pão. Meus filhos, nós ajuntava e 
comprava pão, comprava retalho de macarrão pra fazer sopa praquelas crianças. Que um dia eu 
perguntei meu menino, eu saia pra trabalhar, chegava do serviço, tava os meninos na porta de um 
barzinho lá fechado: “Ô, Maurinho, todo dia eu chego aqui, tá esses meninos com esses saquinhos 
aqui. Traz eles pra comer alguma coisa”.  Eu, mãe solteira, não tinha também pra dar não. Mas 
dividia o meu, dos meus filhos com eles. Tanto que esse daqui brigava, que eu achava menino na rua 
e levava pra casa: “A mãe é engraçada. A gente não tem roupa. A única roupa que eu tenho, mãe... 
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deu pro menino vestir..”. Porque nós tava em casa, quebra um ovo na farinha e 
come. E lá... quem não tem? Eu pensei muito isso porque eu passei muita dificuldade. Aí eu pergunto 
o porquê. Hoje, a agonia maior minha, é ver, espalhou os meninos. Meu filho falou “Mãe, eu só sei 
jogar capoeira”. Então vamos jogar capoeira, que atrai o povo. Aí eu consegui ajuda [inaudível] pra 
dar aula de dança afro, consegui o Rafa Leite pra poder ajudar a dar percussão, consegui... até o 
mestre João me ofereceu... Que a gente conhece muita gente. Tudo voluntários pra ajudar. Aí os 
meninos se empolgaram. Quando eu vi que eles não tava só gostando da dança, e de aprender a 
fazer fuxico, fazer as coisas de cozinha, que é o que a gente sabe um pouquinho... aí, eu peguei... da 
capoeira que eles não tavam gostando, eu consegui um menino que dava aula de axé, o outro dava 
aula de dança de salão. Porque mocinha, adolescente, elas querem, né, mostrar... e agrupando todo 
mundo. 

Sabe onde tá a maioria dos meus meninos? Lá em cima, na favela, no crime. Tira foto com... 
mostrando arma, mostrando cigarro de maconha. Foi isso que o... que a prefeitura quis.. queria que 
acontecesse? Cadê meus meninos? As meninas, a maioria de barriga, com menino no braço. Porque, 
no ir pro abrigo não tinha condição de... tocar o projeto Kizomba pra frente. E, começou meu 
menino a dar aula de capoeira, eles não deixaram, proibiram os meninos de aula lá no projeto. E 
hoje tá... 

Aí, nós entramos no peito e na raça pra dentro daquilo ali. Eu vim pra cá, porque eu não tinha 
como... aonde que eu ia colocar meu santo? Aonde que eu ia colocar os santos dos meus filhos? 
Aonde que eu ia colocar o meu sagrado? Eles quebraram meu sagrado todo. Destruíram tudo da 
minha casa. Destruíram tudo! E eu, fiquei ali com braços abertos a ver navio... 

[Pede para Renato comprar lanche para os pesquisadores] 

E meu menino desesperado, também nervoso demais. O caçula, que ensinava capoeira, ensinava as 
coisas. E a gente ficou sem recurso nenhum, sem ação nenhuma! Vamos agir como? Como? Mas eu 
falei, aí um dia eu sentei, falei: “Não, Deus tem misericórdia de mim. Iansã, minha mãe, vai me dar 
caminho. Ogum vai me dar caminho. [Leva a mão ao chão e em seguida, toca a testa em dois pontos 
com o indicador]. Meu pai [inaudível] vai me dar caminho. Ele vai me ajudar, meus inkisses vão me 
daruma luz, pra onde é que eu vou. Aí, comecei... a andar, por ai, pra um canto, pro outro. La pra 
Prefeitu... como é que chama? Assembleia, Câmara Municipal, Cenarab... então aí eu encontrei. não 
tô fazendo propaganda política. Eu encontrei um político, Paulo Lamac, que carregou a gente nas 
costas. Nos ajudou muito a orientar. Não deu dinheiro, não deu nada. Mas nos ajudou, me ajudou 
muito aqui na nossa casa. Pra não perder Manzo! Ah, o Cenarab, foi uma porta enorme aberta, com 
a Makota Celinha. Foi um caminho e meio andado pra gente. Ali nós achamos caminhos. E teve mais 
pessoas, muitos órgãos que ajudaram. Que a maioria, a Cássia tem o nome de todo mundo, de todo 
mundo do Ministério Público, é... todo mundo... o governo federal. Todo mundo nos abraçou. Alguns 
que eu esqueci aqui, que eu não lembro, gente. É porque eu não, não lembro mesmo, que eu fiquei 
tão desesperada na época. E a gente ajuntou todo mundo. A.. teve uma moça que... também que 
morreu, a Graça Sabóia. Ela também ajudou a gente muito... Junia ajudou. Enfim! Eu devo a... 
população quase toda de Belo Horizonte. E aí, eles falavam assim: “ah, não adianta mais. Não 
adianta a senhora correr atrás, não vai resolver nada”. Aí eu voltava meio desanimada, mas com 
aquele espírito de guerra! “Eu vou lutar e vou vencer”. Hoje, graças a Deus! Aí nós entramos pra lá 
sem água, sem luz, sem nada. Voltamos. E eu não tenho... e eles tão reconstruindo, mas lá vai ficar 
uma... um... como é que fala? Um espaço cultural. E eu vou... que aí pode fazer as coisas... que muita 
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coisa não pode fazer aqui, porque não pode pisar no sagrado, que é o intoto. Lá, eles só não 
rancaram o... não desplantaram o que eu plantei no chão, que é o orixá Obaluaiê, Kavungo, que é 
assentado, dono da terra, que é assentado no chão, como aqui também tem. E a minha comunheira 
de... a comunheira eles tiraram também. A bandeira de tempo, a comunheira, os exu do portão... 
tiraram tudo de lá! Tiraram tudo! Aí eu peguei e falei, “Vou levar o assentamento de Nkossi”, que é 
aquele que fica na porta. Você conhece lá, a casa? Aquele que fica na porta, que ali tem mais de 50 
anos aquela, aquele santo ali assentado. Aí eu trouxe pra cá. Que minhas coisas de santo eu não 
deixei ninguém tocar. Foram 4 caminhões baú. Eu pedi as pessoas ajuda... pessoal, os meninos me 
ajudaram muito. Eu tinha uma turma aqui, inclusive a Fernandinha. Não se se é essa que você 
conhece, aquela miudinha, parece uma indiazinha. 

L.M.: Cabelo pretinho, né? 

E.M.: A Fernanda acompanhou minha história. Muita gente acompanhou a minha história. A 

Amanda, muita gente da faculdade. Que eu ainda não tinha dado curso na faculdade, não conhecia 

quase ninguém! Eles ajuntaram todo mundo, e pagaram os caminhões baú, pra trazer meus... meus 

assentamentos pra cá. 

L.M.: Isso logo depois da Defesa Civil? 

E.M.: Na mesma semana que eles tiraram a gente de lá. 

L.M.: E aí, o terreiro veio nessa época? Veio junto? 

E.M.: Veio junto, minha filha. 

L.M.: Ao mesmo tempo? 

E.M.: Eu não podia deixar não. Eles trancaram, lacraram lá. Nós não podia entrar lá não. o que tava 

lá, ficou. E o que tava... o que nós demos conta de tirar, tiramos. Precisa de ver, que tristeza. Meus 

netos pequenininhos carregando as mochilinhas nas costas. A... os colchões, as trouxas que não dava 

pra... as trouxas. Os vizinhos, buscando televisão, buscando armário, buscando as coisas, pondo nas 

garagens, porque eu falei “eles vão tirar e quebrar minhas coisas”, sabe? E foi muito... A gente tinha 

que filmar aquilo! Foi muito triste. A minha... a minha nora, com meu filho. Esse meu filho que é o 

dava que aula de... que dá, que é o professor lá, da capoeira. A minha nora, muito bonita. Uma 

mulher clara, bonita, ela virou pra ele e falou assim: “Eu não vou te acompanhar, que eu não sou 

mulher de abrigo”. E largou ele com os três filhos. Um com três anos, uma com 5 anos e a outra com 

8. E ele saia pra trabalhar, com as meninas sozinhas. Deixava as meninas trancadas lá. É perigoso o 

lugar. Porque é gente de todo tipo que abriga... abrigo é abrigo! Ele trancava as meninas... chegava 

lá, os ratos subindo, entrando dentro das panelas, os meninos com medo, chorando... e, ele criou os 

filhos, perdeu a esposa, mas hoje já tem até neto! As meninas dele já tão com dois ou três netos. 

Foram também traumatizada com aquilo tudo que aconteceu... uma tem até um disturbiozinho. 

E isso, como a gente é pobre, eles não preocupam com isso. A gente é tratado igual bicho, igual um 

animal! Eles falam: “Ah, o negro tem regalia, acabou o preconceito”... Mentira! Não acabou. Eles tão 

fazendo de uma outra forma, que a gente não percebe. Mas que acabou, não acabou não. Que nós 
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não percebemos. Eles tão ali... é como que você fala com o menino assim, ó: “se 

você ficar bonzinho eu vou te dar uma bola; se você ficar boazinha eu te dou uma boneca”, e aí vai te 

enganando. E vai fazendo... não acabou! Não acabou! “Ah, porque, se chamou de negro, dá 

problema”. Eu, se me chamar de negro, não vai dar problema. Eu não vou brigar com quem me 

chamar de negro. Porque eu sou! Eu não vou, e... eu não tenho esse problema! “Ah, falou que eu 

sou negra, macumbeira”, macumbeira eu não sou, que macumba é um instrumento, que quem sabe 

tocar é o macumbeiro. Eu sou de religião de matriz africana, eu não sou... 

Então, filha, eu tenho tido muito problema com discriminação, com preconceito. Meu vizinho aqui, 

chegou aqui na minha porta. E de lá, parece que o [inaudível] acompanha. Que saiu de lá, eu vim pra 

cá. Meu vizinho é evangélico, policial, branco e racista. Ele vem na minha porta, quando eu 

começava a tocar, ele dava tiro, lá da casa dele. Ele... quantas vezes eu tava aqui, chegava cliente 

meu, filho de santo correndo, que ele correia atrás dos filhos de santo meus. Ele, ele cercava os 

meninos na rua. Até um dia que ele pegou, não sei se você conhece um filho meu que chama Rafael, 

que todo mundo conhece. Você conhece o Necup? 

L.M.: Sim... 

E.M.: Ele é o meu filho, o Rafa é meu filho. Rafa veio aqui. Aí eu, uma hora dessas assim. Ai o Rafa 

chegou e: “Ué Mãe”. E eu: “O que é que foi meu menino?” Suado até [inaudível]... “O que é que 

aconteceu? O que é que está acontecendo com você?”. Ele parou o carro: “to indo embora, to indo 

embora...”. “O que aconteceu?”. “Ah, o vizinho ali veio atrás de mim, com, discutindo comigo 

porque eu fiz poeira na porta da casa dele.”.  Uai, mas espera aí, nós moramos numa área rural, não 

tem calçamento, a poeira tem que dar mesmo uai. Mas não era poeira [inaudível], que vocês 

passaram ali. Numa época dessas assim ó. Aí ele veio na minha porta, esse homem acabou comigo. 

Mas não era a primeira vez, a gente sempre estava achando que era briga de vizinho, ficava 

deixando passar batido e tal. Esse homem acabou comigo, não me chamou de santa porque eu não 

merecia. Velha, fedorenta, macumbeira, “tenho nojo de vocês, vou botar fogo aí, vou quebrar tudo e 

botar fogo”. Aí ele me assustou, quando ele falou “eu vou botar fogo, eu vou quebrar tudo e pôr 

fogo, aí ele me assustou”. Falei: “opa peraí, agora o caso tá ficando diferente.”. Aí eu falei com ele 

assim ó: “o senhor está falando isso comigo, mas o senhor não sabe quem é que eu sou, o senhor 

não sabe quem que eu sou. Eu nasci [inaudível], e pari vários homens  machos que não discutem 

com mulher, meus filhos é macho e não discutem com mulher. Agora o senhor tá entrando no meu 

território, quase dentro do meu terreno, pro senhor gritar comigo, porque o senhor acha que eu sou 

velha, sou feia, sou banguela, sou [inaudível], o senhor não me conhece, pra saber quem eu sou”. 

“Ah, mas velha, macumbeira, fedorenta”. Eu falei: “eu não vou discutir com você, eu não discuto, 

você pra mim não é nem uma piaba, pra mim você é um lambari. Eu não discuto com pessoa menor 

do que eu”. E minhas meninas gravando a conversa. Aí eu: “o que é que eu vou fazer com esse 

homem?”. E eu ficava com medo dele fazer alguma coisa aqui, mas eu não mostrava isso pra ele. Aí 

eu falei: “vou ter que correr atrás de uma situação que eu não quero”. Aí quando eu fui saindo na 

corregedoria, aí veio quatro viaturas, eles queriam que eu entrasse na viatura pra poder acompanhar 
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eles. Eu falei assim: “Vocês tá doido, você é policial, ele é policial, vou entrar na viatura com vocês? 

Você é louco? Eu sou feia, mas não sou burra não, não vou não.”. Aí eu... Quando eu to saindo aqui 

no outro dia, pra mim poder tomar providência, vou no batalhão conversar a respeito desse senhor. 

Aí meu filho que mora no Nova Suíça, chegou aqui [inaudível]: “Oh mãe, onde a senhora tá indo?”. 

Eu falei: “Eu vou lá na corregedoria”. “Fazer o que?”.  Aí eu contei o caso, ele falou: “não a senhora 

não vai sozinha não, eu vou levar a senhora”. Aí eu fui com ele, chegou lá na corregedoria, a diretora 

do [inaudível] já estava lá me esperando. A doutora, a doutora que eu não sei se eu posso 

pronunciar o nome dela, também estava lá me esperando. Eu não sabia. Aí quando eu fui entrando 

eu falei: “Nossa senhora, só falta eu topar aqui dentro com [inaudível] pra acabar de acabar comigo”. 

Mas cheguei lá tinha gente muito boa, muito humana, muito compreensível e... Pessoas que eu já 

conhecia. Dele não, mas da família. Aí eles perguntaram: “Efigênia, o que foi que aconteceu.” 

Quando eu contei o caso, eles falou: “A senhora é a decima sexta pessoa que chega aqui pra 

reclamar desse cidadão”. Falei: “Então vocês tomem providência antes que ele mata um, ele mata 

cachorro, ele dá tiro nos outros ele corre atrás das pessoas, ele tá se sentindo o dono da [inaudível] 

do quarteirão. Então vocês toma providência antes que aconteça coisa pior”. Eles disseram: “Então 

nós vamos tomar a arma dele, ele não tem capacidade pra usar”. “To avisando, eu to vindo aqui 

como testemunha, se acontecer qualquer coisa [inaudível]”. Aí ele e falou: “Se até uma sombra que 

passar na dona Efigênia, e ela cair, nós vamos ter que ir atrás de você, você fez três coisas erradas, 

desacatou uma senhora idosa, além de ser uma mulher idosa, discriminação e preconceito A senhora 

quer que ele [inaudível] a senhora alguma coisa?”. “Não eu não quero, eu não quero nada, dinheiro, 

eu não vim aqui pra pegar dinheiro, eu não vim aqui pra pegar nada, só quero que ele me dá 

sossego, paz na minha vida. Por que ele tem filhos, inclusive filhos que tem problema de saúde, eu 

não quero que o [inaudível] porque eu não tenho remorso eu só quero que o senhor me da 

sossego”. Pronto, aí ele me deu paz. Mas lá em Santa Efigênia eu tive problema sério, lá em Santa 

Efigênia, depois, no início, no iniciozinho, eles jogavam pedra no meu telhado, quebravam meu 

telhado, eu passava, eles não mexiam comigo na rua, mas com meus meninos eles mexiam. Aí 

depois que eu comecei a enfrentar mesmo, [inaudível] aí, hoje eu não tenho mais nenhum pingo de 

problema. E nem aqui, graças a Deus. Eu só quero, eu só quero que eles me deixem eu viver em paz 

com minha família... 

D.R.: Deixa eu perguntar a senhora uma coisa, só pra eu entender. Então, quando aconteceu da 

defesa civil ir lá e fazer todo esse escarcéu, a senhora já tinha alguma ligação com esse espaço aqui 

então? O seu filho já morava aqui? 

E.M.: Não, ninguém morava aqui não... 

D.R.: E como é que foi essa transição pra esse local? 

E.M.: Isso aqui foi um filho de santo meu, um filho de santo meu [inaudível]. Meu caboclo queria um 

lugar pra tocar, meu caboclo, porque lá no Santa Efigênia... ele queria um lugar de mato e de terra, 

porque ele precisava fazer o batuque dele. Aí eu falei: “Há... não tem, aqui não tem não”, ali não em 

lugar pra você plantar um pé de cebolinha. Aí quando eu fiz a promessa que eu entrei, que eu fui pra 

Santa Efigênia, eu falei que todas as pessoas que precisassem de ajuda que eu ia abri a porta pra eles 
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[inaudível], porque eu morei na rua com meus filhos. Aí, a maior experiência da 

minha vida, foi essa, esse pedacinho que te contei, eu fui posta para fora de casa com os filhos 

pequenos, aí quando eu estava na rua, eu pedi pra Nossa Senhora Aparecida e pedi pai Benedito e 

ao pai Ogum, que me desse um canto pra mim voltar pra casa. A maior experiência é você levantar 

de manhã, você acordar de manhã: “pra onde eu vou?” Com dois filhos nos braços dormindo. “Pra 

onde eu vou?”. Aí acontece a tarde: “Pra onde eu vou, eu vou voltar pra onde?”. Você sai andando... 

“Eu vou voltar pra onde”. E eu nunca tive o dom de ser maloqueira, eu nunca tive, eu sempre tive o 

extinto de cuidar da minha família. Eu sou igual aquelas cadelas paridas, abrigar todo mundo de 

baixo do meu braço, abrigar todos os coitadinhos, todos os filhotinhos debaixo do meu braço. Eu 

nunca tive esse extinto de [inaudível], nunca fui atrás de um pai pra pedir um litro de leite pro meus 

filhos, nunca. Eu dava conta de trabalhar e não tinha vergonha porque eu era nova, que eu precisava 

de trabalhar. Porque a minha mãe me criou assim, a vida inteira trabalhando. Então eu fiz uma 

promessa, pra Nossa Senhora [inaudível], que se ela arrumasse um canto pra mim morar com os 

meus filhos que quem precisassem eu ia dividir o espaço com ele. É o que aconteceu lá no Manzo e 

tá começando aqui. Aqui eu já tenho duas pessoas morando aqui comigo. E pretendo fazer aqui, 

encher aqui, precisou vem, vem morar . Aí esse filho meu virou pra mim [inaudível], falou comigo 

assim: “Oh mãe, acha um lugar que eu vou ajudar a senhora a comprar pro caboclo, mas que não 

seja caro”. Eita, que eu rodei esse Belo Horizonte a fora esses pedaços: “aqui não, lá não...”, eu já 

tinha assim : “o caboclo vai mostrar onde ele quer”. “Porque a senhora não olha no São Benedito”, 

“Ah, lá eu não gosto não”. Porque eu achava que Santa Luzia era só São Benedito, Palmital, Morro 

Alto, eu não achava que Santa Luzia ela tinha isso aqui, essa benção. Não to falando mal de lá não. É 

porque, pra mim chegar num lugar desse, começando a minha vida, dentro do [inaudível], é muito 

difícil, que os evangélicos estão engolindo a gente, tomando nossos espaços. Não é em qualquer 

lugar que eles vão me aceitar. Aí eu falei: “[inaudível] vai me mostrar o que é que o senhor quer me 

mostrar [inaudível] pro seu batuque.”. Aí ele: “Mãe, vai pra Santa Luzia”, eu disse: “ah, eu não gosto 

de lá não”. Aí um dia de manhã eu cismei de vir pra cá. Aí eu vim andando, andando, 

andando[inaudível]. Aí eu vi uma placa ali na frente ali na rua, é... Corretor de imóveis. Aí eu bati na 

porta, domingo de manhã, bati na porta. Ele falou: “ah, eu tenho vários espaços, tenho um terreno, 

tenho vários espaços, vários lotes eu tenho. Mas aqui é chácara, aqui não é lote”. Eu falei: “ah não, 

então não vou querer não”, porque eu sabia que eu não ia dar conta, eu tinha 1300 reais só, que 

tinha guardado que era pra comprar telefone, porque antigamente a linha telefônica era muito cara. 

E eu juntava cascalho, juntava cascalho, falei agora [inaudível] conseguir comprar. E aí quando eu vi, 

ele falou assim: “Eu vou mostrar a senhora um”. Aí a esposa dele disse: “Você vai mostrar a dona 

terreno esse terreno? Terreno todo acidentado tão ruim pra ela coitada.” Eu disse assim: “mas deixa 

eu ver”. Ele falou quando ele chegou aqui: “Olha tô querendo vender esse terreno por 12 mil reais”. 

Eu falei: “oh moço, eu não tenho nem 2 se precisar quando mais 12”. Aí ele falou comigo assim: “E se 

eu for, se a senhora... 6 mil”. Eu falei: “Não, não tenho, eu não tenho condição de dar 6 mil reais”. De 

12 pra 6 eu assustei, se eu tivesse eu fazia negócio na hora. Aì ele falou comigo assim: “Não, a 

senhora dá uma entrada... Quanto a senhora tem?”. Eu falei: “eu tenho 1000 reais”, não falei mil e 

duzentos não. Aí ele pegou e falou comigo assim “a senhora dá os 1000 reais e [inaudível]”, ele tava 
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doido pra vender: “a senhora d´s os mil reais”, eu fico sem ganhar a comissão e a senhora da 250 

reais por mês”. Aí eu falei: “ah, então aí eu vou conversar com os meus filhos e vou falar com ele”. Aí 

eu dei a entrada, aí ,meu filho foi pagando as prestações. Aí eu comecei, aí eu comprei... 

M.R.: Isso aí foi quando? A senhora consegue lembrar? 

E.M.: Tem, deixa eu ver... Tem 12 anos. 12 anos. Eu to lembrando porque esse meu neto que vai 

fazer, fez 11 anos agora, naquela época não tinha nem nascido, então tem 12 anos, eu só lembro por 

isso. Aí levou, eu fiz. Ele pegou e fez um quarto pra mim e uma cozinha. E falou: “oh, quando a 

senhora quiser vir dormir aqui [inaudível]”. Aqui era uma varanda, essas pilastras aqui óh, era uma 

varandinha. Era bonitinha e pequenininha, bonitinha. Aí quando eu, deu o problema lá. Eu tenho 

tudo documentado, registrado, foto dos meninos cortando barranco, eu tenho tudo aqui. Aqui era 

totalmente acidentado, era um, um [inaudível] cortamos tudo na mão. Era barranco, era acidentado. 

Eu, eu, engraçado, eu tiro foto, os menino aqui tiram e eu guardo, e hoje eu vejo, tudo o que faz 

hoje, você tem que ter uma prova, e a prova e minha foto. E então o menino, aí nós cortamos, vinha 

pra cá, trazia o fogão de lenha de chão, e ficava mais, porque aqui era tudo plantado que o vizinho 

plantava pra aproveitar a terra, o vizinho aqui em cima. Mas eu arrancava a mandioca cozinhava, 

fazia café, fazia... Aí os meninos começaram a juntar e trazer costela de boi, trazer carne e aí a gente 

fazia vaca atolada, e aí já virou assim uma diversão, aí a gente vinha todo o fim de semana pra 

mexer. Mas, não tinha intenção nenhuma de [candomblé]. Quando, mas Deus e os Orixás, eles 

enxergam mil metros na nossa frente, eles já tinham enxergado isso, porque aonde que eu ia pôr 

meu santo? Aonde? Se eu não tivesse isso aqui. Aí eu peguei e vim pra cá, cheguei aqui era um 

barraquinho que tinha nos fundos, era assim barracãozinho. Aí eu peguei e pus os santos tudo no 

meu barracão, dentro dos dois cômodos. E estendi uma lona preta lá fora e fiz uma barraca lá fora, 

só o fogão que era do lado de fora, quando chovia não tinha como cozinhar. E eu fiquei aqui com 

meus dois netos e mais uns filhos morando aqui. Morria de medo, porque eu não tava acostumada 

com mato, tinha medo de cobra. E aparecia muita cobra coral, eles falam que não é a verdadeira. 

Mas Deus que sabe qual é a porque eu não quero saber qual a verdadeira e qual que é a falsa. Então 

foi assim e, e... Quando tirou lá, eu já tinha um filho, aí eu vim pra cá, e eu não pude ir porque eu 

não conhecia ninguém lá perto como é que eu ia deixar meus santos.  

M.R.: E nesse dia que a senhora estava conversando com seu filho, que ele falou que Iansã queria 

que a senhora viesse pra cá, vocês estavam conversando aqui ou foi em Belo Horizonte?  

E.M.: Não, aqui, na cozinha, essa cozinha, que era aqui uma cozinha, um banheiro e um quarto. Ele 

tava aqui, eu vim pra cá. Aí ei comecei a panhar amor do lugar, entendeu? Aí quando você toma 

amor no lugar, vinha, plantar, pus uns franguinhos, umas galinhazinhas aqui, as vizinhas cuidavam 

dos bichos pra mim. Aí fim de semana eu, eu... No fim de semana... A gente ganhava umas cestas 

básicas lá do Cenarab, quarenta e oito cestas pra dividir, ficava quatro pro terreiro e as outras você 

podia dar pra quem cê quisesse, mas tudo registrado. Aí eu dava pra vizinha uma cesta todo mês, pra 

ela cuidar pra ela cuidar da minha, daqui... Ela limpava e varria. Não tinha nada aqui, não tinha nada. 

Tinha uma mesa grande e a gente dormia no chão com os colchonetes, chão, esteira... E ela 

[inaudível] pra mim também. Era assim, foi assim. Mas foi uma, um começo de vida assim, 
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sacrificante, mas gostosa que é pra você valorizar pra frente, que é o que eu faço 

hoje. Lá em Santa Efigênia, eu mesma construí o barracãozinho pra mim, [inaudível] compensado. Aí 

eu fiz um que, quando Pai Benedito ganhou o terreno, eu fiz um com três cômodos de compensado, 

uma salinha, que eu toda vida [inaudível] do interior né, então a gente gosta de uma salinha, uma 

mesinha forrada, uns banquinhos umas cadeirinhas. Não era banco, era caixote, tudo forradinho 

com esse xitão, isso aqui oh. E as cortinas, os colchões eram de saco de linhagem, a gente cortava os 

capins no mato e enchia os colchões de capim e forrava fazia lençol e colcha de saco, perna de calça 

jeans, um dia de folga, um domingo era ali oh, tomando meu cafezinho, fumando meu cigarrinho e 

fazendo meu, meu, as cobertas minhas, roupa pra eles na mão, era uma vida assim apertada, mas a 

gente era mais feliz do que hoje, era mais união sabe, minha filha. Porque hoje, o que tá acabando 

com a vida da população toda, chama-se é... tecnologia avançada, internet, computador, facebook. 

Esse trem, como é que chama? Whatsapp. Ninguém visita ninguém mais não. Isso aqui nó estamos 

fazendo é um bate papo, é uma entrevista, mas é um bate papo. Hoje morre todo mundo entalado, 

depressão, enfarto, colapso, por quê? Diabetes. Porque, isso expandiu, porque ninguém fala mais, 

ninguém mais conversa, ninguém põe mais nada pra fora. Hoje é só, é, é... Batendo ali, você tá ali na 

cozinha, eu tenho preguiça de levantar e te chamar, eu passo um zap pra você, você, você passa 

outro pra mim. Eu, eu não concordo com isso. Hoje uma criança vai pra escola, menino passa de ano 

cola sem saber ler direito, sem saber escrever direito, porque o computador dá tudo pronto, não 

tem respeito mais. As crianças hoje... Não to saindo da rota não tá gente. Mas as crianças hoje, os 

adolescentes, eles não respeitam mais ninguém não, porque hoje tudo o que eles querem, eles 

jogam no, no, nas redes sociais, eles vão mandando um recado ali, eles não [inaudível] do meu pai. 

Você põe uma mesa pro meninos almoçar, jantar, um domingo de tarde sentar numa porta. É que eu 

obrigo os meus, que vem agora, semana que vem, sábado e domingo, almoçar ficar comigo, dormir 

comigo. Eu obrigo eles a vir pra pelo menos resgatar um pouquinho daquilo que tá ficando pra trás. 

Ensino os meninos a fazerem boneco de pano, fazer roupinha de boneca, brinquedo. Conto história, 

jogar finca, fazer bolinha de gude, pular corda, gangorra, peteca... Você vê isso mais? Eu ensino eles 

a não perder essa tradição, porque nós somos quilombolas, nós não podemos perder essa tradição, 

nós temos que continuar nela. Porque hoje, você chega ali, eu tenho uma filha que eu entro na casa 

dela, eu entro tomo café, as vezes esquento comida, almoço, sento na frente da televisão e saio. Na 

hora que eu to vindo embora, aí eu ligo: “oi, tudo bem?”, “oh mãe, a senhora vai subir pra senhora 

jantar”, eu já entrei, já jantei, já tomei café, só não tomei banho e já to chegando em casa. 

“Aonde?”, “Na sua casa”. “Mas eu não vi, mas você não vai ver mesmo não uai, você só enxerga os 

números do, do celular”. Isso aí então, não tem mais isso, eu estranhei aqui em Santa Luzia, pelo 

seguinte quando eu mudei pra cá, aqui você passa na rua “bom dia”, os mais velhos né, “boa tarde”, 

traz um queijo, parte traz um pedacinho. Os evangélicos aqui são diferentes, eu vou passou ali “oh 

dona Efigênia, olha aqui, eu plantei, hoje to panhando uma mostarda, to levando pra senhora, a 

galinha deu muito ovo, não vai dar conta de chocar, vou dar a senhora”. Eu tenho que aprender isso, 

eu to tentando retribuir e aprender isso agora.  

D.R.: No mundo rural é diferente... 
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E.M.: Você entendeu... Eu preciso aprender isso, mas graças a Deus eu to começando a aprender.  

[interrupção] 

E.M.: Entendeu? Então é isso que precisa no nosso meio. Agora, eu não me preocupo com a sua cor, 

eu não me preocupo com o que você faz pra você. Se você não tiver me prejudicando em nada, por 

mim você pode continuar fazendo o que você quiser. Agora, eu me preocupo comigo sim, e me 

preocupo com o futuro do, do povo. Eu preocupo com o futuro do povo, dos que estão crescendo 

agora pra frente. Eu preocupo, então agente tenta ver, que se você souber falar unir, não é falar bem 

não, que eu não falo, não pronuncio palavras direito. Mas se você souber pôr pra fora aquilo que 

você sente... Oh, a maioria de separação, a maioria de desunião, a maioria de crime é a falta de 

dialogo, né? Eu acho que é... 

L.M.: O Mãe Efigênia, depois que a senhora tomar a agua aí.. É... o que que, assim, o que é que 

mudou mais.. Ou quais foram as mudanças que aconteceram com essa vinda do terreiro pra cá? 

E.M.: olhas, o que mudou mais... 

L.M.: Podem ser todas as mudanças... 

E.M.: O que mudou muito a vinda do terreiro pra cá... Primeiro, foi muito triste pra mim, muito triste 

mesmo. Porque quase, quase não, quarenta e oito anos plantando uma arvore, plantando uma 

semente, e você ver aquela semente crescendo da maneira que você pode regar ela, e de repente 

eles te arrancam aquela árvore e joga nas costas e joga fora, eu me senti assim que eu... Eu não sei 

te explicar, o como que eu me senti nessa época. E, o terreiro, o que mudou também muito na 

minha vida, a separação dos meus, dos meus familiares que ficou totalmente separado. Eles lá no 

abrigo, voltaram pra Santa Efigênia, e eu fiquei aqui sozinha, diabética, pressão alta [inaudível]. Aí 

que eu adquiri uma diabetes que, aqui, eu, é o que eu falo pra você, foi a falta. Cheguei aqui, um 

ermo, aqui é um ermo, uma dificuldade de coletivo e de transporte, uma dificuldade com vizinho, 

mas não é dificuldade de desavença não, é porque não tem vizinho aqui, [eu não fui criada assim]. 

Dificuldade com meus filhos de santo virem pro terreiro, dificuldade em, em... como que fala. 

Financeiro também, caída muito grande que deu, muito grande. Porque lá, além de eu trabalhar, de 

eu atender, eu trabalhava também, e eu não dei conta mais de trabalhar agora. Aí os netos... 

M.R.: A senhora trabalhava com o que la? 

E.M.: Eu era diarista, lavava, passava roupa... 

M.R.: E aqui a senhora não... 

E.M.: Não tem jeito, como é que fazia? Porque aqui, até enquanto o ônibus parava na praça da 

estação era uma facilidade pra mim sair daqui, hoje para na estação São Gabriel, tem que pegar 

metrô, pegar não sei mais o que, eu faço uma confusão danada, aí eu prefiro ficar quieta aqui, se 

quando pedir, igual toda a terça feira eu desço lá pra Santa Efigênia aí eu desço pra lá... 

[interrupção] 
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E.M.: Aí eu desço direto pra lá vem um filho de santo e me busca né, porque eu 

atendo toda a terça feira lá. E outra coisa, lá é, até o religioso dificultou um pouco, não pra os 

fundamentos de [inaudível], pros fundamentos foi bem melhor, bem mais fácil, porque é natureza e 

eles mexem com a natureza né. Bem mais força, mais facilidade pra mim trabalhar. Porque lá eu 

tinha que catar folha no mato, pegar agua nascente nas fontes. Aqui eu já tenho tudo. E outra coisa 

que dificultou muito pra mim, foi a... comunicar com as pessoas. Porque aqui não tinha internet, pôs 

agora essa semana, eu não sei nada que acontece lá fora. E é, a rua, a luz aqui tem dia que ascende, 

tem dia que não ascende a gente fica no escuro. Outra hora, pra fazer, igual a gente faz, eu faço 

umas caminhadas, não tem jeito de sair de noite, isso lá é muito mais fácil. Mas eu gosto muito 

daqui agora. Eu amo o Manzo, lá no Santa Efigênia. Eu amo aquilo tudo ali, mas aqui é onde eu 

encontrei meu espaço pra mim colocar minhas coisas. E lá agora também mesmo com a reforma não 

tem espaço pra mim pôr meus santos lá não. Tem não... [inaudível].  

L.M.: A senhora considera que aqui é Manzo também? 

E.M.: Aqui é Manzo, aqui é Manzo Nguzu, aqui é a filial de Belo Horizonte, lá do Manzo lá, aqui é 

filial.  

D.R.: A senhora considera aqui então uma extensão do Manzo? 

E.M.: É aqui é uma extensão do Manzo. Estamos mexendo com os documentos agora. Entendeu? 

D.R.: Tá, deixa eu perguntar pra senhora uma coisa mais prática assim. Se, numa hipótese assim, se 

por uma acaso, a prefeitura devolvesse pra você, o Estado né, desse pra você um terreno, mais 

ampliado, o terreiro voltaria pra lá, ou a senhora pretende ficar aqui pra sempre? 

E.M.: Eu sinceramente, se a prefeitura me desse um terreno mais ampliado, eu voltaria... 

D.R.: A senhora voltaria com o seu, com os seus sagrados tudo pra lá?   

E.M.: É um caso a pensar pra ver, saber do santo se o santo aceita, então. Mas a minha vontade seria 

de voltar pra lá. 

D.R.: Então se a gente, no nosso texto lá que a gente tá escrevendo, se a gente falar que, é... apesar 

de tudo isso que aconteceu né, a gente pode pensar que então, que aqui também faz parte de 

Manzo? 

E.M.: É aqui vai ser registrado como a filial de Manzo. Já tá caminhando pra fazer isso. 

D.R.: Você fala no documento, a documentação.. 

E.M.: É a documentação é... 

D.R.: É porque a gente tá tentando entender um pouco, né Laura, porque a gente... quando a gente 

vai fazer, por exemplo, as fichas de inventário, né, vai fazer o inventário da comunidade, tem um 
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parte que fala assim “vamos descrever o lugar”, só que lá não acontece mais o que acontece aqui né, 

então a gente não consegue descrever lá, então a gente agora, nós vamos ter que ampliar o 

pensamento, e pensar aqui como uma extensão daquele lugar... 

L.M.: É porque da forma como está lá agora, não é a forma ideal né, porque foi destruído tudo o que, 

né assim... 

E.M.: É, lá não tem quatro santos não, lá não tem camarinha. Vamos levantar a banheira de tempo, 

lá já tem a bandeira de tempo que não pode arriar, mas lá ficou o terreiro, lá eu vou tocar, eu toco 

lá, de vez em quanto eu toco lá. Só não faz o santo lá, mas toca lá, eu toco lá. 

D.R.: Toca, toca... 

E.M.: Toco, toco, duas sessões lá. Eu não posso deixar fechar, ali eu não posso fechar. Não pode, não 

pode arriar aquela bandeira. 

D.R.: Então esse daqui, esse terreiro aqui ele é como se fosse uma parte de lá. 

E.M.: É, é... Não, como se fosse não, é uma parte de lá. Você entendeu, é uma parte de lá. 

D.R.: Mas a senhora continua lá como uma forma se resistência ou continua lá porque lá é um lugar 

sagrado?  

E.M.: Não, ali é as duas coisas. É uma forma de... É a resistência, e é um sagrado. Ali eu peguei uma 

vez, e trouxe pra cá. Mas lá, ali é a pedra fundamental do Manzo, e aqui é filial do Manzo. Você 

entendeu? 

D.R.: Eu to entendendo, eu to querendo pensar assim, que na parte burocrática aqui, na hora que a 

gente vai escrever, a gente é... Então por exemplo se eu descrever, é, to falando assim “ficha de 

inventário da comunidade Manzo”, é... aí a gente vai descrever “no espaço tal, Santa Efigênia tem 

isso, isso e isso, e na extensão dele que está na região de Santa Luzia tem isso e isso e isso”. Eu posso 

considerar que é uma coisa só? 

E.M.: Pode, pode considerar que é uma coisa só. Eu não sei como é que você tá falando... 

D.R.: Eu só quero entender se, por exemplo, no mundo sobrenatural aqui onde estão os espíritos.... 

E.M.: Aaah.... não, é. É, aqui é o espaço, aqui é... É com se, é o que, te explicar. É uma comparação 

que não tem nada a ver. Ali tem uma igreja evangélica, vamos supor, do... A igreja não sei o que da 

Lagoinha... Como é que chama aquela igreja? Batista da Lagoinha. Aqui já tem varias igrejas Batista 

da Lagoinha que já é, é... Como é que fala... 

D.R.: Filial. 

E.M.: Filial de lá. As Casas Bahia lá, aqui em Santa Luzia, tem as Casas Bahia... Você entendeu?  

D.R.: To entendendo sim. É porque como a gente vai pensar numa dimensão de território, nós 

estamos falando de um território específico, né. Então a gente vai ter que pensar como que a gente 
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vai dizer que isso aqui faz parte daquela território lá. Eu não to registrando só 

aquele pedaço do Santa Efigênia, a gente tem que registrar... Trazer essa dimensão daqui também 

entendeu? 

E.M.: Entendi como é que é.  

D.R.: Como se fosse um braço né, de lá. 

E.M.: Isso, isso, é... 

D.R.: A cabeça é o Manzo. 

E.M.: É o Manzo, isso mesmo. Isso mesmo. 

D.R.: Que foi o que aconteceu, não porque vocês quiseram né, mas... 

E.M.: Não, não, não foi não. Por mim eu estaria lá no Santa Efigênia até hoje, por mim eu estaria lá. 

Mas por força maior, da natureza, do povo, seres humanos da terra, eu vim para aqui. Aqui eu não 

tenho recurso nenhum, nenhum. Eu não tenho recurso nenhum. Então eu, eu, lá no Santa Efigênia 

eu ainda tinha um recurso, lá a gente distribuía lá, com é que chama? Dentro de vários órgãos, pra 

ajudar num pão, ajudar na marmita, hoje não tem movimento aqui hoje, porque, [inaudível] pra, pra 

Santa Efigênia, né. Mas quando chega fim de semana, quarta feira isso aqui fica assim de menino da 

casa, é cada um fazendo uma função os que não trabalham ou que tem uma folga vem, fim de 

semana eles vem. Aí eu já falo, o gente traz um pão, traz um trem pro cês ajudar aqui se não não dou 

conta não. E quase 200 filhos de santo, 198 filhos de santo na casa. 

D.R.: Entendi. E quando eles falam que vem pra cá, eles falam que estão indo pro Manzo ou não? 

E.M.: “Nós tamo indo pro Manzo”, aí eu pergunto: “Qual Manzo?”, Santa Luzia ou Santa Efigênia, aí 

eles falam: “tamo indo pra Santa Luzia”, aí alguém que tem carro traz meus filhos. Quando eu 

assentei aquele [fundamento] ali, meu pai disse assim: “hoje está nascendo a filial de Manzo Nguzo 

Kaiango, é, Manzo Nguzo Kaiango, é a filial”. É o Manzo dois né, o Manzo dois. Quem vê assim pensa: 

“nossa, você vai dar conta de dois terreiros”, “ah, dou eu sou forte”. 

L.M.: E as festas mãe Efigênia, elas continuam acontecendo lá, ou acontecem aqui também? 

E.M.: Nos dois lugares, igual agora eu vou fazer a festa de Cosme. 

L.M.: Festa, ah de Cosme né? 

E.M.: É, aí eu vou fazer lá a de Cosme lá, por causa do projeto que tá renascendo, pra Cosme 

abençoar. 

L.M.: O Kizomba? 
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E.M.: O Kizomba tá renascendo graças a Deus, faz tanto tempo que nós estamos tentando 

reestruturar a festa... 

L.M.: Já tem data a festa: 

E.M.: Não, eu não pus a data ainda não, que eu tenho que ver com meu pai que eu tenho que fazer 

depois do meu pai de santo, eu vou ligar pra ele pra saber a data direitinho, e aí eu peço a Cassia 

pra... Porque a Cassia que resolve essas partes todas burocráticas da casa, entendeu? 

D.R.: Então as festas podem acontecer tanto aqui quanto lá? 

E.M.: Tanto aqui quanto lá. aí costuma fazer aqui e lá também. Eu não consigo desligar. 

D.R.: É porque não tem essa separação simbólica né, só física... 

E.M.: A festa de Pai Benedito é o ultimo sábado, ultimo domingo de maio, todo mundo... Essa já 

virou patrimônio da cidade, festa de Pai Benedito, junta gente de mais. De Baloaiê eu faço aqui, ela 

vai, ela aqui tem de 10 até 25 de agosto, a de Cosme é agora mês que vem, faço no inicio de 

outubro. Iansã em novembro. Dezembro é as Inquissianas, as festas das Inquissianas da casa, todas 

as santas mulheres, as inquissianas, eu to falando pra vocês [inaudível]. Todas as inquissianas são: 

Iansã, Oxum, Iemanjá, Eoá, Eoá não, Eoá é do ketu... ,é Nzinga Lumbondo as santas mulheres da 

casa, Nzumba, todas as santas mulheres da região. E, janeiro é abertura, aí eu faço as águas de 

Oxalá, em janeiro, início de janeiro eu faço as águas de oxalá, é muito bonita... 

D.R.: Faz aqui ou lá... 

E.M.: Aqui. 

D.R.: Tem água perto aqui?  

E.M.: Tem, não é longe não, mas fácil que lá em BH, porque BH não tem onde você pegar a água. 

Nós, que temos nossa religião de matriz africana, a gente trabalha e a gente precisa da natureza, 

preservar a natureza, o meio ambiente. Eu brigo demais por causa do meio ambiente, por que: nós 

precisamos da água, nós precisamos das ervas, das folhas, nós precisamos da raiz. A água que nós 

chama de amaza, a agua é amaza, as folhas é nsaba, e as raízes a natureza, nós precisamos do meio 

ambiente, da terra fresca. Então quando a gente vê um fogo [inaudível], se der tempo da gente jogar 

a terra, fazer alguma coisa pra apagar, dependendo do lugar, a gente apaga, por que a hora que 

acabar isso acabou nossa religião. Entendeu, nós mexemos é com a natureza, porque não é magia, 

magia é que mexe com as outras coisas. A religião de matriz africana você mexe é com a natureza. 

Então, você faz uma benzeção, você faz [inaudível], você faz um banho, [inauível].  

D.R.: A senhora tem muito conhecimento das plantas? Das ervas, e pra quê que elas servem... 

E.M.: Oh filha, eu sou bisneta de escravos, então minha família toda a gente mexe com as ervas. Eu 

dei um curso lá na UFMG, sobre é... A religião de matriz africana, mas eu falei muito sobre as ervas, 

sobre folhas, por que eu benzo.  
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D.R.: A senhora é benzedeira? 

E.M.: Benzo, sou benzedeira. Eu benzo e eu preciso das minhas folhas. Nossa eu fico doida porque é, 

tem dois anos atrás, não tinha como molhar as plantas aqui. A copasa vinha correndo com carro 

pelas áreas rurais aqui, a gente pagava multa se eles vissem a terra molhada ou vissem a gente 

regando a terra, as plantas. Então foi muito difícil pra mim. Aí eu pegava as águas de pia, de tanque, 

e botava [inaudível] aí quando estava começando a escurecer e esfriar o sol, aí eu molhava, de 

manhã ou a tarde, porque durante a noite, o sereno queima a planta se ela tiver seca, o sol não 

queima, o sereno queima, se a terra tiver molhada o sol não queima. Então é muita coisa, e nós 

estamos precisando, e se acabar isso eu não sei como é que nós vamos fazer, que nós não trabalha 

sem isso.  

D.R.: A senhora benze, a senhora invoca qual santo? 

E.M.: Ah, na hora da benzeção? Tem as rezas, pra cada caso é um caso. Mal olhado, vento virado, 

cobreiro, espinhela caída, dor de dente, a gente... dor de cabeça de sol, tem a dor de cabeça de sol, 

aí você descobre se a dor que você está, o seu problema se é um problema espiritual, se é clínico, 

entendeu? Tem coisa clínica que a gente ainda faz alguma coisa, eu gosto muito de mexer com 

comida, com, com, eu adoro desafio. (risos) Eu gosto, problema vital, eu gosto muito quando tem 

pessoas que chega assim com problema vital, se é espiritual eu gosto de mexer. Eu gosto de mexer 

com coisas que, se é trabalho, pode me dar trabalho isso que eu gosto de fazer. E criança, nó... 

[inaudível] sexta feira, eu costumo nem ter hora de almoço, eu não tenho problema com esses trem 

não. Eu gosto aguamento, eu benzo também.  

M.R.: O que é que é aguamento?  

E.M.: Menino aguado, eu gosto também.  

L.M: E a senhora aprendeu a benzeção foi quando?  

E.M.: Com minha vó. 

L.M.: Com a vó da senhora, lá em Ouro Preto? 

E.M: Lá em Ouro Preto. Eu era menina e costumava ficar agarrada na minha vó pra ela me ensinar a 

benzer. Minha vó chamava Efigênia também. Minha mãe, aí minha mãe aprendeu, e eu aprendi, só 

eu por que meus irmão não quis aprender. Mas, acho que eu já vim mesmo com essa missão né. Aí 

eu aprendi a benzer. 

L.M.: E os filhos da senhora, querem aprender? 

E.M.: Já tem um que já benze, o mais velho. O mais velho já benze, o mais velho tá com 53, vai fazer 

54 anos, ele já benze. Agora a abaixo do mais velho também já começou a aprender benzer, ela 

começou [inaudível], e eu gosto de ensinar. Que eu vou embora, mas eu quero deixar alguém 
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segurando, levantando minha bandeira. Eu já tenho um bisneto que é [inaudível]. Bisnetos  tenho 10 

anos já, e o outro vai fazer 6 agora em dezembro. E eu gosto porque eles se interessam, você 

entendeu? Eles se interessam com aquela coisa, e eles tem muito respeito com as entidades, eles 

respeitam os valores, abaixam a cabeça, respeitam. Não é medo, nem por pavor neles não, é ensinar 

que Deus existe e também os orixás existem. Muito importante. Tem determinada coisa que não 

pode comer eles não comem, eu faço as vezes [inaudível] e ponho ali: “oh vó é por santo?”, “É, é pro 

santo.”, e aí ninguém mexe, mas o seus tá lá separado, é muito importante você aprender. Eu tenho 

neto de 3 anos, fez 4 agora, ele fala o dialeto assim pra você até melhor do que eu. Ele fala tudo 

sobre orixás, o Luan, fala sobre orixás, fala sobre origem. Eu fico assim: “gente, cês não podem 

deixar esse menino fazer isso não, por que ele é muito novo e lá na escola ao invés dele aprender a 

ler escrever ele tá falando sobre religião, não pode”. Eu tenho medo de entrar muito na cabeça 

deles, na mesma hora eu já penso, mas se for católico, igreja evangélica os meninos tudo frequenta a 

igreja, né. Mas você me falou da, do mapeamento não... Como é que fala? 

L.M.: De registro?  

E.M.: Do registro, é... Aí você acha que atrapalha alguma coisa eu fazer esse vínculo do Manzo... 

D.R.: Não, eu acho que melhora. 

L.M.: É melhor  

D.R: Porque como a gente tá, que a gente explicou, essa coisa de fazer o registro numa esfera 

estadual, a gente dizer que gente dizer que tem uma expansão que vai pra além de Belo Horizonte, 

provavelmente á um, um... É mais uma questão pra gente dizer que vocês tem uma importância 

estadual, não tá só em Belo Horizonte. Não que isso fosse ser definidor, mas ajuda a gente a 

construir o argumento de que vocês estão já numa dimensão que é para além de Belo Horizonte 

também né.  

L.M.: Além da cidade. 

E.M.: Ah, então tá bom. Eu falei pronto: “agora vou atrapalhar [inaudível] pra melhorar... 

D.R.: Não, mas melhora. É porque assim, a gente tá querendo alcançar o que for possível né, por 

exemplo, se lá é importante e aqui também, então a gente, no registro, a gente tem que por essas 

duas dimensões. É porque no município a gente não viu né, essa dimensão daqui, por exemplo aí 

não apareceu... 

L.M.: Não aparece muito.  

D.R.: É, não aparece muito, então é importante a gente pontuar.  

E.M.: É aqui foi o socorro que e tive, porque se não eu ia deixar descer tudo por água abaixo, foi o 

socorro que eu tive aqui em Santa Luzia. Então aqui tá difícil porque aqui não tem as condições, que 

hoje o Manzo do Santa Efigênia  tá tendo, tá ficando uma gracinha lá, mas ainda pra mim, ainda não 

é o suficiente porque eu quero ainda que eles me fala porque que fez [inaudível]. Mas o espaço que 
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eu gosto, quero agradecer muito depois que tiver pronto a gente vai fazer um 

toque especial lá, fazer uma fez pros orixás, pro inquissianas lá, de pai Benedito também vou fazer, 

agradecendo porque não é, isso não é pra qualquer um. Isso que aconteceu agora, minha filha, foi, é 

milagre, muita fé, muita resistência. Muita mesmo, muita. Eu, o dia que eu tava tento encontro lá na 

assembleia, um dos primeiros, é uma reunião que teve lá na assembleia, falando de Manzo, foi 

várias e várias reuniões lá na assembleia. Aí eu falei: “ah eu to cansada disso, não tá resolvendo 

nada, não vou mais não”, aí me deu aquela coisa e eu falei “ah eu vou sim”. Aí eu fui cheguei um 

pouquinho atrasada aí tava todo mundo falando, tava lá vários é... secretário de não sei o que, 

secretário de não sei o que, aquela coisa toda, aí chegou, apareceu: “a senhora quer falar?”, falei: 

“não, não quero falar não”.  A minha filha já tinha falado, eu ia falar a mesma coisa, não faz sentido, 

né. Aí eu peguei, tinha um frei, até pastor tinha falando a meu favor, aí eu falei “aah”. Aí o frei 

levantou e falou assim: “eu posso falar minha mãe”. Eu assustei falei: “ih, é agora acabou, agora esse 

trem vai acabar comigo”, eu falei: “pode sim senhor”. Aí ele começou:  “Eu quero dar uma 

palavrinha”, e falou muito a nosso favor lá de Manzo, “eu quero dar uma palavrinha pequena, essa 

palavra pequena, eu quero falar sobre essa senhora, tem dois anos que eu estou procurando uma 

mãe de santo, eu estou escrevendo um livro sobre todas as religiões: domênica, budista, não sei o 

que, não sei o que... Mas está faltando fechar do candomblé”. Aí eles perguntaram porquê. “Porque 

agora que eu encontrei a pessoa certa pra fechar o meu livro de duas mil páginas: uma mulher 

negra, de pé no chão, cabeça erguida”, até emociono quando eu lembro disso, “lutando pra 

defender o seu povo”. Aí já foi mais uma força que me deram né, mas eu lutei... É Aurea que você 

chama? 

L.M: Laura. 

E.M.: Laura, você é [inaudível]. Laura eu enfrentei eles sem nenhuma esperança de vencer, mas hoje 

você pode ver a contra força, tenho resistência que eu sou resistente e eu vou lutar enquanto e 

estiver aqui, contra tudo e contra todos pra mim ficar, ir embora falando assim: “fui embora 

derrotada”, pelo menos um pouquinho eu conseguia enxergar né, um pouquinho. 

D.R.: Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora: Os seus filhos eles são todos de Belo Horizonte, ou 

tem, a senhora tem filhos de outros lugares da Minas Gerais? 

E.M.: Não, todos nascidos em Belo Horizonte. 

D.R.: Mas eles são, os seus filhos de santo que eu to falando assim. 

E.M.: Ah, de santo... 

D.R.: É... 

E.M.: Nossa senhora, (risos). Eu tenho filho em Divinópolis, eu tenho filho em Montes Claros, tenho 

filho em, na Suíça, eu tenho filho em Vitória, tenho filho em Coronel Fabriciano, tenho filho em, João 
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Monlevade, Salvador é... Porto Seguro... Deixa eu ver mais, Belo Horizonte eu tenho, em Juatuba... 

Agora eu vou lembrando desses, Juatuba, Contagem... 

D.R.: É muito filho né...  

E.M.: Ah, tem filho lá no Manaus.... 

D.R.: Nossa, longe... 

E.M.: O da Suíça é mais longe (risos). O da Suíça teve aqui semana passada agora, ele vem duas ou 

três vezes no ano, aí vem cá, veio ele com a família. E aí vem uma vez no ano pra tomar obrigação de 

santo. Aí dessa vez agora ele veio trazendo a família pra passear, mas volta no final do ano. É o que é 

mais grudado em mim, você acredita? Mora tão longe, mas o que é mais grudado em mim é esse. 

D.R.: Então o Manzo também é frequentado por gente do estado todo né?  

E.M.: É uai, mas você vai ver, o Manzo é a pedra fundamental, nasceu ali. Que eu tô aqui, aqui, que 

foi quando tiraram [inaudível] lá que nós viemos pra cá. Mas eu fiquei muito tempo sem tocar aqui, 

eu não tinha estrutura pra tocar aqui, estrutura. Isso aqui era um terreno, de terra, aberto. Aí eu 

comecei a tocar num espaço aberto sem teto, sem nada. Então aí nós começamos a fazer o seguinte: 

rifa, fazia caldo, fazia umas coisas entre nós mesmo. Aí vinha um cliente e dava um saco de cimento, 

vinha outro e dava um tijolo, vinha outro e dava telha. E aí a gente... Isso aqui oh, essas tábuas aí foi 

pega na caçamba, essas tábuas das janelas, das portas, foi um menino da [inaudível] que fez isso 

aqui. Aí eles pegavam tirava, aquela casa de [inaudível] que você passou, a casa de barro, vou te 

mostrar a casa de pau a pique. 

D.R.: É, eu queria que a senhora explicasse pra gente como é que funciona... 

E.M.: Eu vou te mostrar você. A pau a pique virava de noite aqui óh, a noite inteira, e sem cachaçada, 

sem briga, sem nada, eu falava: “não pode brigar, não pode, o meu negócio é amor, é união”.  

D.R.: Quem é que fez o pau a pique? A senhora?  

E.M.: Pau a pique? Veio um menino ensinar aqui. Lá de Conceição do Mato Dentro, lá da Serra do 

Cipó. Então o pessoal da Serra do Cipó de vez enquanto vem aqui, traz o cipó, agora que nós demos 

uma parada porque, os filhos ficaram todos com as obrigações de santo, e eu não tinha camarinha 

aqui. Aí eu tive que improvisar uma camarinha, pra dar as obrigações dos filhos. 14, 21 anos, 30 anos 

de santo, e não pode acabar, mas eu não tinha lugar pra dar, aí eu tive que improvisar correndo aqui 

pra fazer as obrigações. E essa casa, e aqui não cabe, dia de toque aqui não cabe, não cabe. Aí eu 

deixo espaço aqui não tem lugar pra você fazer nada aqui, dia de toque até, todo mundo vem, os 

assistentes tem que ficar lá fora vendo da janela. E eu preciso de expandir isso aqui, aqui dentro, não 

sei se eu abro... Eu vou ter que abrir pra lá, porque pra cá é barranco, então eu tenho que abrir pra 

lá. Tô esperando agora, eles vão fazer um samba agora mês que vem pra, beneficente, vão fazer uma 

feijoada aqui, tem que ser lá fora, não pode fazer samba aqui, por causa de bebida vai cair aqui 

dentro, não pode né. Aonde não sei não, a gente fecha a rua ali também e faz o samba lá na rua. E 
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[inaudível], beneficente pra gente abrir mais, tem que ter estrutura pra acomodar 

o povo a gente precisa de... Aqui não tem nada, não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada, 

vasilhame, minhas panelas lá do Santa Efigênia eu trouxe pra cá, porque lá não tava funcionando, 

agora vou ter que dividir porque lá já tem um fogão tem tudo, e lá tem muitas festas, nossas festas a 

maioria são tudo lá, projeto, reunião, vem muita gente de fora pras reuniões lá me casa, e o toque, 

que eu toco uma vez por mês lá no Santa Efigênia. Porque não pode acabar com isso.  

M.R.: Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora... 

E.M.: Até que enfim né (risos), você fala muito... 

M.R.: Eu falo de mais né... Aqui em Manzo a umbanda e o candomblé convivem? 

E. M.: É... 

M.R.: E como que é essa convivência?  

E.M.: É assim, eu toco... Eu amo a umbanda, sou apaixonada com a umbanda, porque eu me iniciei 

tudo na umbanda, com o meu Preto Velho, Caboclo e o Exu Paredão, então eu toco a umbanda uma 

vez no mês e toco candomblé uma vez no mês. Esses meses agora, porque durante o mês de agosto, 

eu faço, eu tenho um ritual, nós temos um ritual aqui que chama  Nboroci de Kavungo, Nboroci de 

Obaluaiê, Nboroci é uma reza, toda a segunda feira. Aí eu tenho que preparar a casa de manhã pra 

tocar de noite. A gente abre [inaudível] do obaluaiê [inaudível], as pipocas é aberta na do mar. Não 

põe óleo, põe areia na panela, põe pra esquentar aí os milhos vão estourando, a gente peneira e 

volta com ela... E é um balaio de todo o tamanho de pipoca, a gente não pode [inaudível]. O mês de 

agosto é preceito, sem sexo, bebida alcoólica, de branco! Entrou do portão pra dentro todo mundo 

descalço, os filhos de santo, agora os clientes [inaudível]. Aí tem... quanto chega no final desse, são 

todas as segundas feiras, no final dessa festa, no final do mês ou no meio do mês, a gente faz a 

Cucuana, Cucuana é uma , um ritual que faz pra festa de Obaluaiê, é todo o mês de agosto. E em 

julho, julho.... Junho, tem a fogueira de [inaudível], é a fogueira de Xangô, tem que fazer esse ritual 

também. Aí setembro tem Cosmo, e por aí vai. Aí vem inquissianas, vem a festa do caboclo e aí a 

gente tem que... A gente fala festa, mas eu não falo festa, eu falo uma homenagem, um 

agradecimento, porque a gente pede eles tanto, e eles te atendem e é tão pouco que a gente tem 

pra oferecer, é muito pouco. E eu falo pros meus filhos de santo: “ah mas...não, nós temos tão 

pouco pra doar, e nós recebemos tanto deles”. E eu acho que nós temos mais é que agradecer. 

Então, é... a umbanda eu toco ela aqui uma vez no mês, aí passa 15 dias e eu toco candomblé. E lá na 

Santa Efigênia eu toco mais umbanda do que candomblé, porque lá o terreiro é do pai Benedito, mas 

eu toco candomblé um vez por mês também lá.  

M.R.: Lá né... 

E.M.: Lá. Lá é mais fácil pra tocar. Pra tocar, porque lá é mais central, não tem problema com 

transporte, e aqui já tem problema com o transporte, aqui é mais difícil pra tocar. Mas eu toco, e a 
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casa fica cheia, fica quase lá daquele calçamento, até na outra esquina, de gente, de carro, a casa 

fica lotada.  

D.R.: Acho que, é isso né... Você queriam mais.... 

L.M.: Eu queria só perguntar mais uma coisa. Aí o... porque a senhora vindo aqui, e os ensinamentos 

assim dos fundamentos e etc, como é que a senhora faz pra, assim pro pessoal que tá lá em Manzo, 

ficam mais difícil acompanhar né? 

E.M.: Não... 

L.M.: Não atrapalha não? 

E.M.: Eles vem pra cá, nós vamos pra lá. As vezes, a gente, aqui é muito, muito organizado em 

escola. Fica muito difícil, muito difícil, mas a gente vai pra lá, eles vem pra cá. Quando é toque lá, nós 

vamos todo mundo pra lá, quando é toque aqui vem todo mundo pra cá. Muitos não tem condição 

porque tem menino, tem passagem cara, não tem carro, aí não vem. Aí eu vou, quando chega no 

próximo toque eles acompanham lá também. E você não sabe a maior: todo o toque que tem aqui, 

aqui, todo toque que tem aqui, toma uns banhos na hora que chega todo mundo, banho de 

descarrego de rua, toma um banho, toma um banho de erva, de limpeza de erva, toma café normal, 

almoça, aí tem o ritual, no intervalo dá alguma coisa pra comer porque é longe e dá fome. Aí toca 

depois que termina o toque, aí janta todo mundo [inaudível]. É um gasto, mas é gostoso. E lá em 

Manzo eu só dou um lanche de manhã, ás vezes, eu começo o toque 2 horas lá no Santa Efigênia, aí 

já almoçaram, tomaram café só janta. Eu faço uma canjiquinha, faço um caldo, faço uma vaca 

atolada, aí pra abastecer né. Ah, tem que ser minha filha, eles tem que comer comida forte, porque 

se não (risos)... Eu faço muita canjiquinha com suã, canjiquinha com costela, vaca atolada, feijão 

gordo, adoro feijão gordo. Eu tenho um feijão gordo que eu faço com tudo dentro. E um arroz bem 

branquinho e um vinagrete, ou então uma saladinha. Ah, mas eles comem tudo, comem mesmo. 

Graças a Deus. E não pode sair com fome de candomblé, não pode, chegou tem que comer, nós vãos 

fazer um lanche daqui a pouco... 

D.R.: A gente agradece muito. 

E.M.: Eu que agradeço. 

D.R.: E aí se a gente tiver alguma duvida a gente pede socorro pelo telefone. 

L.M.: Posso ligar pra senhora. 

E.M.: Pode, pode ligar pra mim, eu e Cássia. [inaudível] Se tiver dificuldade pode falar com ela... A 

gente somos muitas parecidas. 

L.M.: Inclusive fisicamente, a gente tava comentando. 

D.R.: Porque parece que a Cássia parece... 

E.M.: Todo mundo fala, todo mundo fala... 
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D.R.: Muito parecidas.  

E.M.: Até o jeito, o gênio, o jeito de ser.  

D.R.: Até o jeitinho de falar... 

E.M.: A gente é muito, como é que fala, persistente. Então quando o trem é difícil é que mais a gente 

quer. (risos) [inaudível] Ela é muito parecida comigo, muito mesmo. A outra já é um pouco diferente, 

a outra é mais tranquila, mais tranquila sabe, mas eu também sou muito tranquila. Então vocês 

querem olhar tudo agora... podemos.  

 ((Fim da Transcrição)) 
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6.3. USOS LIGADOS À ESPRITUALIDADE NA SERRA DO 
CURRAL 

No processo de formação e consolidação de Belo Horizonte e localidades à sua volta, diversos 

grupos passam a coexistir em espaços que estão para além do planejamento inicial da cidade, 

construindo outras formas de se relacionar com o espaço diferentes daquela vinculada ao 

pensamento dominante. Por outro lado, em tempos mais recentes, surgem novas 

apropriações vinculadas a outras dinâmicas sociais implementadas e vividas em diversos locais 

da Serra do Curral. Nesse sentido, variados universos culturais e religiosos se apropriam do 

espaço, cada um à sua maneira, ressignificando-o a partir do universo cosmológico que 

compõe cada realidade religiosa. Destacam-se aqui duas experiências distintas vinculadas às 

apropriações religiosas da Serra do Curral. De um lado, as práticas religiosas de matriz afro-

brasileiras que são parte fundamental da realidade e experiência humana na região 

metropolitana de Belo Horizonte, tendo como exemplo o caso da comunidade Manzo Ngunzo 

Kaiango, e, de outro, recentes apropriações feitas por grupos evangélicos em espaços 

específicos da Serra do Curral que, associados à perspectiva de “monte sagrado”, passam a 

ser usados para seus cultos e manifestação de fé.  

6.3.1. Apropriações e percepções a partir dos cultos afro-religiosos 

Com base no levantamento do projeto Mapeando o Axé118, foram identificados 29 terreiros 

de umbanda e candomblé inseridos nos arredores da área de tombamento (Figura 64). Nesse 

sentido, pode-se perceber que as formas de apropriações da Serra do Curral a partir das 

práticas religiosas conduzem a outras formas de construção histórica e percepção do espaço. 

 
118 Mapeando o Axé: Mapeamento das Comunidades Tradicionais de Terreiro, realizado em 2011 pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e pela Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em parceria com a Fundação Cultural Palmares (FCP) e a Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/sesan/terreiros/paginas/institucional.htm. Acesso em: 20 de março de 2013. 
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VERSO EM BRANCO 
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VERSO EM BRANCO 
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De acordo com vizinhos próximos ao centro de umbanda Doutrina Espírita Cristã, em Nova 

Lima, a zeladora do local, Maria da Luz Maciel de Assis  ̶ com a qual não foi possível obter 

contato direto ̶ visitava com frequência a Mata do Jambreiro para a coleta de plantas sagradas 

e para a realização de rituais. Explicaram que, atualmente, a zeladora não acessa a mata por 

questões de saúde física. Foi citado ainda um antigo e já falecido frequentador do terreiro, 

conhecido como senhor Tião, como um dos grandes conhecedores das plantas sagradas 

encontradas na mata. 

Já no Centro Espírita Unidos Para O Bem, também em Nova Lima, foi possível conversar com 

a zeladora Maria da Conceição Rosário Braga. Ela contou que nunca foi à Mata do Jambreiro 

para rituais ou coleta de plantas, mas que alguns frequentadores já lhe trouxeram plantas 

sagradas lá colhidas. Citou inclusive o senhor Tião, lembrando que ele lhe trouxe uma 

“samambaia do mato”, conhecida por ela pelo nome de “abre-caminhos”. A zeladora é amiga 

de Maria da Luz, do Centro Doutrina Espírita Cristã. Maria da Conceição relatou que Maria da 

Luz tinha o costume de frequentar a Mata do Jambreiro para rituais e coleta de plantas.  

Makota119 Kidoiale (Cássia Cristina da Silva), uma das principais lideranças da comunidade 

quilombola e afro-religiosa Manzo Ngunzo Kaiango, localizada no bairro Santa Efigênia, em 

Belo Horizonte, nos relatou que, por volta dos anos 1980120, a Mata da Baleia era referência 

como lugar sagrado para os quilombolas de Manzo, assim como para a comunidade afro- 

religiosa da região. Na mata recolhiam folhas, raízes, águas de nascentes e outros elementos 

sagrados e também realizavam ritos, como as “macaias”. As macaias são celebrações de 

cuidados realizados pelas comunidades de terreiros em áreas de matas e florestas. Nessas 

cerimônias, em geral, as principais entidades cultuadas são os caboclos, espíritos relacionados 

à ancestralidade indígena. Nas palavras de Kidoiale: 

 
119 Makota é o nome de um cargo feminino no Candomblé Angola considerado de grande respeito.  
120 Kidoiale nasceu em 1969 e suas memórias se referem ao período em que tinha entre 10 e 15 anos de idade, 

portanto, na década de 1980.  
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A gente entendia que a mata sagrada pra gente era a Mata da Baleia. [...] Então, por exemplo, quando 

eu ia dar comida para o Santo [rito candomblecista de culto aos inquices, divindades do culto de 

candomblé da tradição Angola e orixás] a gente podia fazer lá. Não tinha ninguém para proibir de nada. 

Porque ninguém subia a Baleia, achava que tinha bicho, que era mata fechada. Então a gente 

aproveitava esse lugar que as pessoas não usavam e a gente podia fazer tudo lá. Então os terreiros de 

umbanda encontravam lá e faziam macaia.121  

Em entrevista verbal à Práxis, o afro-religioso, sociólogo e jornalista Carlos Felipe Horta122 

afirma que, historicamente, a Serra do Curral é um espaço de culto às entidades vinculadas ao 

panteão das religiões afro-brasileiras e uma reserva botânica para o povo de santo. “Sei que 

alguns centros de umbanda e candomblé faziam e ainda fazem seus cultos, menos hoje que 

antigamente, porque hoje é muito difícil você entrar na Serra do Curral por causa dos 

loteamentos dos parques”. Ainda segundo Carlos Felipe, na Serra do Curral encontram-se 

elementos vegetais de destacada relevância para a “composição vegetal sagrada”, como 

capebas, canela de ema, dentre outras espécies. “Há plantas [de usos rituais] que, muitas 

delas, não existem em outro lugar de Belo Horizonte”, explicou. A existência de nascentes e 

cursos d’água preservados na Serra do Curral também torna a região um local de relevância 

especial para o “povo de terreiro”. Essa água pura é de fundamental importância para os 

cultos afro-religiosos. 

Carlos Felipe salienta que o uso das trilhas da Serra para caminhada, ciclismo e outros esportes 

ou ainda para expedições com estudantes é uma forma de apropriação de conhecimento 

público, mesmo que não seja amplo. Já o uso da região para práticas vinculadas ao uso 

religioso é de conhecimento quase que apenas dos afro-religiosos. E completa que se trata de 

um sítio que, além de fazer parte da construção visual de Belo Horizonte, é um espaço de 

preservação de uma biodiversidade botânica de extrema importância para práticas religiosas 

 
121 KIDOIALE. Belo Horizonte, 1 out. 2019. Entrevista concedida à Práxis. 
122 Carlos Felipe Horta foi presidente da Federação Espírita e Umbandista do Estado de Minas Gerais. Nesse 

contexto, atuou como colaborador da Festa dos Preto Velhos e de Iemanjá, em Belo Horizonte, e um dos 
idealizadores do projeto Jardins do Sagrado. Sobre o Jardins do Sagrado, ver: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-projeto-de-valorizacao-das-culturas-tradicionais. 
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que necessitam dessas plantas para se manter. Para o sociólogo, a Serra do Curral serve para 

que as pessoas da religião apanhem plantas, mas em menor quantidade do que necessitam. 

E destaca que muitos terreiros de Belo Horizonte têm dificuldade para acessar as variedades 

de plantas necessárias para cumprir seus rituais religiosos, base para a manutenção do vínculo 

com o sagrado. 

Argumenta Carlos que “orixá sem planta, não é orixá”, ou seja, que sem as plantas não é 

possível praticar sua religião. Explica que, do ponto de vista sagrado, toda montanha é a 

morada dos orixás Xangô e Ogum, e que, no caso específico da Serra do Curral, também de 

Iansã, em função do metal existente. Além disso, como a Serra do Curral conserva elementos 

botânicos, é ainda a morada de Oxossi e Ossain123. 

Um dos pontos de grande relevância apontados nas entrevistas com os afro-religiosos sobre 

a implantação de vários parques na região indica uma contradição: se, por um lado, possibilita 

a preservação ambiental, inclusive de espécies vegetais caras à religiosidade afro-brasileira, 

por outro, a implantação impede o uso desses espaços por essa comunidade, sendo relatados 

casos de expulsão, alguns com uso de violência.  

Se antes da institucionalização das unidades de conservação as áreas de matas eram caminho 

natural para o povo de santo, depois se tornaram áreas de uso controlado, dificultando a 

realização dos cultos e a coleta de plantas. Todavia, ainda assim, muitos indivíduos realizam 

seus rituais em várias dessas unidades. 

 
123 Na estrutura cosmológica afro-religiosa todos os ambientes possuem seus donos/orixás/santos que zelam 

por aquele espaço. Cada entidade possui arquétipos específicos que a associam a determinados 
comportamentos sociais e ambientes físicos. Conformam, assim, vínculos entre o plano sagrado e o 
mundano, colocando esse tempo/espaço em comunicação permanente, produzindo uma construção de 
mundo particular e de grande complexidade. Esses vínculos são narrados e vividos a partir das construções 
míticas reelaboradas cotidianamente. Nesse sentido, podemos associar, ainda que de forma rasa, Xangô 
como orixá vinculado às montanhas, pedreiras, montes; Ogum como o orixá vinculado às estradas, 
caminhos; Oxossi e Ossain como aqueles vinculados às matas e a todo o conhecimento relativo às folhas, 
árvores, animais, rios e nascentes, ambientes fundamentais para os rituais afro-religiosos. 
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Sobre os conflitos com os afro-religiosos e as limitações de acesso às áreas dos parques, o 

atual gerente do Parque Serra do Curral124 explica que existe uma incompatibilidade de 

determinadas práticas com as diretrizes de uma área de proteção ambiental. Segundo o 

gerente, um dos maiores índices de incêndio na Serra do Curral se dá em decorrência de velas 

provenientes dos cultos religiosos e não somente de práticas afro-religiosas.  

Como possibilidade de solução deste impasse, a Reunião Umbandista de Minas Gerais (RUM) 

vem realizando discussões com os gestores públicos responsáveis pelas unidades de 

conservação, um projeto batizado como Jardins do Sagrado125. 

Interpretando as experiências de apropriação da Serra do Curral por moradores do 

Aglomerado da Serra a partir do relato do gerente do Parque Serra do Curral, percebe-se que 

a apropriação das comunidades próximas se dá de forma própria, instituindo outras fronteiras 

sobre o território ou ignorando as oficiais. Segundo explicação do gerente, as pessoas 

adentram na área a partir da rua Mangabeiras, no bairro da Serra, e caminham por dentro do 

parque, utilizando uma trilha que sai no topo da Serra do Curral, próximo ao Mirante 10. O 

acesso e o uso não se restringem aos motivos religiosos, há usos recreativos diversos.  

Portanto, se para muitos a Serra do Curral é algo distante, utilizado como elemento formador 

da paisagem das cidades que a ela estão vinculadas ou marco do início de Belo Horizonte, para 

outros grupos, como aqueles ligados aos cultos afro-religiosos, e para os moradores dos 

aglomerados esse espaço compõe seu cotidiano. As formas de nomear e utilizar seus vários 

locais são outras além daquelas formalizadas pelo discurso oficial. A experiência da 

comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango é um exemplo. 

 
124 Pesquisa de campo realizada com o gerente do Parque da Serra do Curral, em 14 ago. 2019 
125 Sobre o Jardins do Sagrado, ver: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-projeto-de-

valorizacao-das-culturas-tradicionais.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-projeto-de-valorizacao-das-culturas-tradicionais.
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-lanca-projeto-de-valorizacao-das-culturas-tradicionais.


Num. 9543045187 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173406500009539136956
Número do documento: 22070600173406500009539136956

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais  
Governo do Estado de Minas Gerais 

 

 
235 

6.3.2. Manzo Ngunzo Kaiango e a Serra do Curral 

A comunidade Manzo Ngunzo Kaiango (“Aldeia da Força de Matamba” em língua do tronco 

linguístico banto, conforme tradição do candomblé de nação Angola126) é um quilombo em 

contexto urbano e um terreiro de candomblé que também cultua a umbanda, localizado na 

região leste da cidade de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia (Figura 65). Situa-se em área 

próxima à Vila Fazendinha, que é parte do Aglomerado da Serra127.  

 
Figura 65: Localização do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango 

Fonte: Adaptado de Belo Horizonte, 2019 (Lei 11.181/2019).  

 
126 O sentido de nação afro-religiosa não deve ser confundido com o de nação da modernidade 

europeia/eurocentrada. No que se refere ao Candomblé, a nação Angola é aquela que unifica diferentes 
comunidades de terreiro que praticam esta religião cultuando, segundo os próprios rituais e crenças, 
inquices centro-africanos de diferentes povos (a maioria oriunda da região cultural do antigo reino do 
Kongo) e comunidades de origens locais específicas, usando como línguas rituais um ou mais idiomas (e suas 
variações) do tronco linguístico banto. (NOGUEIRA, 2019, p.25).  

127 O Aglomerado da Serra é composto por oito vilas: Vila Nossa Senhora da Conceição, Vila Marçola, Vila 
Santana do Cafezal, Vila Novo São Lucas, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Fazendinha, Vila Nossa Senhora 
do Rosário e Vila Nossa Senhora Aparecida.  
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A extensa família quilombola soma atualmente 86 pessoas, distribuídas em 16 núcleos 

familiares. Há também a ‘família de santo’ do candomblé, que ultrapassa 200 pessoas. O 

terreno do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango foi adquirido pela Mametu128 Muiande no início 

dos anos 1970 e, desde então, os quilombolas de Manzo cultivam uma relação especial com 

a Mata da Baleia (que, desde 6 de julho de 1988, é o Parque Florestal Estadual da Baleia, criado 

pelo Decreto Estadual n° 28.162), localizada a menos de um quilômetro do quilombo. Em um 

terreno acidentado, a matriarca e seus filhos mais velhos construíram os primeiros cômodos 

com madeira extraída da Mata da Baleia e cascalhos e areia do Córrego do Cardoso, que foi 

canalizado na década de 1980 para a construção da avenida Mem de Sá.129 A Mata da Baleia 

também era fonte de lenha, além de lugar de recreação para as crianças quilombolas do 

Manzo.  

A mãe contava pra gente era isso, que quando ela chegou buscava as madeiras, lenha lá na Mata da 

Baleia para poder fincar os paus, para fincar a casa. Não tinha outra referência, outra mata tão próxima. 

[...] Então a Mata da Baleia era um espaço para a gente, que a gente entendia que não precisava de mais 

nada, porque tudo que a gente precisava estava ali. [...] Então a mãe buscava os paus, sempre buscava 

os paus porque sempre a casa caía, direto. Então buscar pau na Baleia era a coisa mais comum que 

tinha. E a gente também buscava lenha para cozinhar, era o único lugar. A referência de sobrevivência 

era a Baleia porque a gente subia a Baleia. Além da gente brincar, né? De poder ficar livre na mata, 

porque você podia até tirar a roupa e tomar banho nos poços, não tinha ninguém. Éramos só nós. E se 

às vezes tinha alguém, mas era também do mesmo lugar que a gente, era de terreiro. Então aquela mata 

era cuidada mesmo e usada pelo povo dos terreiros.130  

Por se tratar de uma comunidade afro-religiosa formada em região vizinha à Mata da Baleia, 

Manzo cultiva uma relação específica com a Serra do Curral. Nas décadas de 1970 e 1980, era 

 
128 Mametu no candomblé de Nação Angola é o título equivalente a ‘Mãe de Santo’, o cargo mais alto na 

hierarquia. É quem zela pelo terreiro, por todos os seus orixás e quem conduz a iniciação dos novos 
membros. 

129 Observa-se que nas décadas de 1970/80 a Mata da Baleia foi fonte de recursos, como madeira, para vários 
moradores de baixo poder aquisitivo que construíram suas residências, em geral barracos de compensado, 
na área dos bairros Paraíso e Santa Efigênia e da Vila Cafezal.  

130 Idem nota de rodapé 115 
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na Mata da Baleia que as pessoas buscavam água limpa, folhas sagradas e realizavam ritos de 

matriz africana para o culto aos inquices e aos antepassados (entidades da Umbanda).  

Nesse sentido, a Mata da Baleia tem papel importante como lugar de preservação da cultura 

de matriz afro-brasileira, em seus fundamentos mais tradicionais. Frequentar a mata 

viabilizava aprendizagens fundamentais para essas comunidades, conforme narra Kidoiale: 

[...] Tocavam [cultuavam/celebravam] para Caboclos. E esses Caboclos sumiam no meio da mata. Às 

vezes os Caboclos colocavam a gente ‘no cavalinho’ e saíam com a gente para o meio do mato para 

mostrar para a gente a mata. Então a gente começou a entender e aprender a mata, porque os Caboclos 

abriam com a gente no cavalinho, amarravam, colocavam a gente nas costas. Hoje eu entendo que era 

para mostrar a mata, mas antes a gente achava que era algum tipo de ‘benzeção’, porque eles punham 

e saíam batendo em tudo que era mato e amassando [o chão] os caminhos. Aí, depois a gente podia 

voltar nesses lugares porque eles ficavam marcados [abriam trilhas]. Fazia trilha e lá tinha uma grutinha, 

uma capela com Nossa Senhora Aparecida que também foi o pessoal da Umbanda que colocou lá. Eles 

falam que ali era caminho de rota da coroa. E que então os tropeiros paravam ali para rezar. Só que 

como a mata começou a fechar, esse caminho ficou fechado e a gente o abriu para o lado de cá. Então 

não tinha mais o caminho do outro lado, porque se você seguir para trás da Baleia sai em [...] Raposos131 

Ainda no que se refere aos conhecimentos tradicionais de matrizes africanas e afro-brasileiras 

preservados em função do acesso à mata, Kidoiale informou alguns detalhes sobre suas 

práticas de culto e cuidados. Destaca-se que naquela época havia a possibilidade, atualmente 

extinta, de acesso à água limpa, que era um recurso de enorme importância. O culto do 

candomblé requer cuidados relativos ao equilíbrio de energias das pessoas, dos ambientes, 

das entidades e divindades, para o qual a água é um elemento fundamental. 

A gente usava muito a Mata da Baleia pela questão do terreiro... porque era o único lugar que ainda 

tinha a água pura, que não tinha casas acima da água [que despejassem esgoto]. Porque era só mata, 

então a gente ia na última água, na mina, para colher a água mais limpa para lavar o terreiro. No terreiro 

a gente lavava, dava o ossé no santo [cuidado de purificação dos elementos materiais que presentificam 

as energias dos inquices dentro de um terreiro: lavar, limpar, purificar]. E mãe também dava a água para 

 
131 Idem nota de rodapé 115 
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a gente beber na quartinha [pote de barro ou de louça onde depositam água pura ou outros líquidos 

preparados com fundamento para cuidar do equilíbrio energético das pessoas e do ambiente]. A 

quartinha de benzer era com água da Baleia. Então a gente subia para a mata para buscar água e era 

com quartinha, ´porrão´ [pote de barro de muito maior volume que a quartinha]. A gente nunca teve 

balde, eu não me lembro de ter balde, era no ´porrão´. Chegando aqui o Nilson colocava folha da costa 

tampando a quartinha e ela brotava e a gente bebia aquela água. Que era água de Oxalá. E lavava, só 

dava ossé em Oxalá com aquela água. Lavava os pés da mãe com aquela água. A água da mina. A argila 

para assentar Exu [fundamento que realiza o estabelecimento da energia do orixá, Exu, no terreiro] a 

gente buscava lá na mata porque os assentamentos de Exu eles são feitos de argila. A mãe tem tipo um 

busto na casa dela que é a cara de um Exu que foi feito com a argila da Baleia.132  

Se, por um lado, a Mata da Baleia era verdadeira referência para as comunidades de terreiro 

da região e também fonte de muitos recursos buscados pelas pessoas de menor renda, 

moradoras do entorno, por outro, era também temida pelas pessoas que não consideravam 

a possibilidade de entrar na mata e interagir com o lugar. Essa impossibilidade, segundo a 

percepção de Makota Kidoiale, tinha a ver com o preconceito em relação às práticas das 

religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras e também com a própria limitação que as 

pessoas que não “são da tradição” afro-brasileira se manifestam em relação a ambientes 

naturais, habitat de entidades e encantados, como o da mata:133 

Só o povo de ‘macumba’, só o povo do terreiro que usava. Você entrava na mata você já sentia. As 

pessoas que iam à mata viam coisas na mata, então elas tinham medo... Você escutava. A Mata da Baleia 

era diferente, tinha uma comunicação, você escutava o barulho da mata. Acho que isso mexia muito 

com o povo cristão, que achava que a mata era enfeitiçada. Então não entravam lá. Éramos mais nós 

mesmos. Era uma mata mais fechada. 134 

 
132 Oxalá é o orixá associado à criação dos humanos e rituais de purificação. Por sua vez, Exu possui complexos 

significados, a depender de qual linha religiosa será abordada. De forma geral, é associado às encruzilhadas 
e caminhos e possui papel fundamental na comunicação entre o mundo dos humanos e o mundo dos 
orixás.  

133É possível que esse temor em relação à mata tenha também relação com o estigma da tuberculose. A 
doença foi o foco original de tratamento no Hospital da Baleia, fundado na década de 1940. 

134 Idem nota de rodapé 115 
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Até para a capoeira, que é uma das artes e ofícios tradicionais afro-brasileiros praticados no 

quilombo Manzo, a Mata da Baleia era uma referência importante. Kidoiale conta que seu 

padrasto, “Toninho”, a levava com certa frequência à mata também para extrair paus para 

fazer os berimbaus que ele confeccionava para tocar e também para vender na Feira Hippie 

de Belo Horizonte. Cada expedição à mata era motivo de alegria para as crianças do quilombo 

que percebiam no lugar também a possibilidade de diversão. 

Tinha um poço azul lá maravilhoso, maravilhoso que é lá em cima na nascente. E tinha uma pedra bem 

grande que você entrava. Tinha um buraco, a pedra. Aí você entrava, subia na argila, amassando o pé 

na argila, e você sentava, entrava dentro desse buraco e saía cá embaixo. Caía dentro do poço. E tinha 

cipó! Então, a gente adorava, pendurava no cipó e caía dentro do poço. Era assim. Era nosso parque de 

diversão. Era assim, natural 135 

A relação dos quilombolas de Manzo com o rico ambiente da Mata da Baleia e seu entorno 

começou a se modificar mais drasticamente a partir da ampliação dos serviços do Hospital da 

Baleia, processo iniciado a partir de 1988, quando o hospital se conveniou ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), e da transformação da mata em Parque Estadual (1988). 

É fato que, via de regra, a constituição de unidades de conservação restringe o acesso às áreas, 

bem como, em tese, deveria evitar a continuidade da poluição. Apesar das práticas afro-

religiosas não serem danosas ao ambiente, foram afetadas pelas regras de acesso ao parque. 

Segundo a memória de Kidoiale, foi no início dos anos de 1990 que o acesso ao local começou 

a ser controlado mais sistematicamente, e também que a poluição passou a ser mais 

ostensiva.  

E aí cercaram a mata. E colocaram placas dizendo: “local particular, proibido acesso”. E aí começaram a 

proibir a gente. A gente colocava comida na mata para oferecer aos nossos inquices. Nunca poluímos a 

mata. Essa é uma das grandes diferenças do pessoal de tradição [afro-religiosa]. Porque, por exemplo, 

a gente vai num lugar... Se ali tem um bambuzal a gente apropria do bambuzal, mas sem delimitar, sem 

cercar, nem de querer apropriar, dizer que é nosso. A gente apropria de uso do bambuzal. Aí eles 

 
135 Idem nota de rodapé 115 
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começaram a dizer: “Não, no bambuzal não pode porque é particular”. Tudo começou a ser área 

particular. E a mina [d’água] também começou a ser poluída, o riacho começou a ser poluído136 

A interdição à área chegou a ser mais agressiva, recorda-se Makota Kidoiale, envolvendo 

seguranças particulares que chegaram a apontar armas: “E aí começaram a apontar armas 

para a gente e davam tiro para o alto. Enquanto era só cercado... Já cercaram com seguranças”  

Ao informar sobre a especificidade desse ambiente para o culto aos inquices/orixás e 

encantados, Kidoiale revela que a apropriação religiosa da Serra do Curral pelos quilombolas 

de Manzo extrapolava a Mata da Baleia: 

Então para nós aqui era Serra do Cafezal, Serra do Pau Comeu, Serra da Antena. Esses são os nomes que 

nós damos a esses lugares, nós moradores aqui da região. [...] São várias serras e cada uma tinha uma 

serventia para a gente cultuar... A Serra do Minério, que era onde a gente ia dar comida para ´Tempo´ 

[Katembu, inquice do culto da tradição Angola]. A terra lá é cascalho e aí a gente dava comida para 

´Tempo´ lá e achava muitos otás [pedras que são preparadas, sacralizadas e utilizadas para 

fundamentos] na Serra do Minério, em Nova Lima. Essa fica mais atrás onde você sobe lá no topo... Para 

você ver, já não sei mais, achava que era tudo ‘Baleia’. No topo, do outro lado, você vê Nova Lima, você 

vê Raposos. Do outro lado você vê Sabará. É bem no alto do morro... Era o lugar que a gente levava o 

Balaio de Iansã. Não levamos mais. A gente dava comida a Katembu e levava o Balaio de Iansã lá. Porque 

tinha que ser no lugar mais alto que você conseguisse chegar. Uma por causa do vento e por causa da 

vista. Porque quando você vai dar comida para Iansã... bom aí já é fundamento, não posso contar 

detalhes... É fundamento e é bom! 137 

Conforme memória de Kidoiale, na década de 1990 houve obras de urbanização na localidade 

de entorno do quilombo: “Aí começou o trator a abrir e a lotear a beirada da Mata da Baleia, 

que é a beirada de cá. Daí começou a matar muita coisa.” 

 
136 Idem nota de rodapé 115 
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Kidoiale informa que atualmente não podem mais contar com a Mata da Baleia para a 

continuidade de seu culto afro-brasileiro, uma vez que está muito alterada pelas atividades 

antrópicas, como poluição e movimento de carros.  

Tinha cobra, tinha jaguatirica, tudo isso tinha na mata. Hoje não tem mais nada. Não sei ainda se tem e 

o que tem lá hoje. E assim, é muita sacanagem porque eles apropriaram da mata, poluíram a água... 

Porque a água lá você acha lixo hospitalar na água e aí agora nem para despacho [ofertas a entidades 

por meio de alimentos da natureza] mais serve. Mãe fala assim “hoje não serve nem para despacho 

mais”. Porque está tudo poluído. [...) E é uma pena, porque a gente já vê por trás da mata um carro de 

minério passando, caminhão passando. Hoje você consegue ouvir barulho de carro dentro da mata. 

Antes você não escutava nada ali, nada, nada, nada.138  

Em reunião realizada em abril de 2018 no IEPHA-MG, durante o processo de registro do 

Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, 

Makota Kidoiale destacou o desejo de retomada da apropriação afro-religiosa desse espaço. 

Todavia, enfatizou que essa reapropriação só é possível após a implementação de ações para 

conter e corrigir a degradação ambiental. 

Com base na experiência da comunidade de Manzo e nos apontamentos das demais 

lideranças religiosas, pode-se perceber as estratégias de adaptação e mudanças levadas pela 

própria dinâmica da cidade que se desdobram em transformações dos usos e percepções dos 

espaços da cidade. No entanto, deve-se considerar que essas transformações se dão por meio 

de conflitos e tensões entre diferentes grupos e suas variadas formas de apropriação e usos 

da cidade. Importante perceber que esses conflitos ocorrem dentro de um jogo em que o 

poder é distribuído de forma desigual, levando à necessidade de mediações por parte do 

poder público. Nesse sentido, os apontamentos destacados mais adiante buscam mirar em 

ações futuras para melhor acesso e reconhecimento de direitos dos povos de terreiro. 

 
138 Idem nota de rodapé 115 
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PARECER n. 00046/2021/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.002502/2020-54
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
EMENTA:

1. Supressão de vegetação de Mata Atlântica para atividade minerária. A atividade minerária
não foi classificada como de utilidade pública ou de interesse social pela lei, não
possibilitando a supressão de vegetação permitida no art.14 da Lei nº 11.428/2006. 

2. A atividade minerária não foi considerada como de utilidade pública ou de interesse social
pela Lei de Mata Atlântica, que adotou um regramento específico esse tipo de
empreendimento. Assim, excluída a hipótese autorizada no art.32 da Lei de Mata
Atlântica, não cabe exploração de minérios em tal bioma.

3. Dúvida quanto à necessidade de anuência prévia do Ibama para a supressão de
vegetação de Mata Atlântica nos caso do art.32 da Lei nº 11.428/2006.

4. Adotando-se como parâmetro a solução jurídica apresentada pelo Departamento de
Consultoria da PGF no Despacho n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU, reiterado
pe lo PARECER n. 00002/2021/DEP/DEPCONSU/PGF/AGU, que analisou caso concreto
similar ao ora enfrentado, conclui-se que a anuência prévia do Ibama, regulamentada no
art.19 do Decreto nº 6.660/2008, não se aplica à atividade minerária prevista no art.32 da
Lei nº 11.428/2006, uma vez que esta não foi classificada como de utilidade pública ou de
interesse social pela Lei.

 
I - Relatório
 

1. O processo tem origem na Supes/SP, onde foi elaborada a Informação Técnica nº 7/2020-
NLA-SP/DITEC-SP/SUPES-SP (SEI 7045829), a qual questiona "se cabe ao Ibama emitir anuência prévia
para supressão de vegetação relacionada a empreendimentos de atividades minerárias", considerando
que o assunto relacionado a "anuência prévia" está previsto no art. 14 da Lei 11.428/2006, "mas não há
sua menção em seu art. 32 que trata especificamente de atividades minerárias".
2. Por meio do Despacho nº 7130137/2020-DITEC-SP/SUPES-SPA a matéria foi encaminhada à
DBFlo , a qual sugeriu a oitiva da Supes/MG por agregar "a maior parte dos empreendimentos
minerários em Mata Atlântica" e poder "contribuir de forma importante para a correta interpretação da
norma" (Despacho nº 7142659/2020-COUSF/CGBIO/DBFLO, aprovado pelo Despacho nº 7159187/2020-
DBFLO).
3. No âmbito da Supes/MG foi emitida a Informação Técnica nº 1/2021-NUBIO-MG/DITEC-
MG/SUPES-MG (SEI 9550009), aprovada pelo Despacho nº 9550124/2021-NUBIO-MG/DITEC-MG/SUPES-
MG, a qual asseriu que "as intervenções no bioma Mata Atlântica só são permitidas às atividades
minerárias por essas estarem devidamente classificadas como utilidade pública e interesse social".
4. A DBFlo, por fim, pronunciou-se por meio da Informação Técnica nº 18/2021-
COUSF/CGBIO/DBFLO (SEI 10058465), entendendo necessária a remessa da matéria à análise da PFE,
sugestão acolhida pelo Despacho nº 10061392/2021-COUSF/CGBIO/DBFLO e pelo Despacho
nº 10076906/2021-DBFLO.

 
II - Análise
 
Do objeto da consulta submetida à análise jurídica 
 

5. Conforme acima relatado, o questionamento quanto à aplicabilidade do art.19 do Decreto
nº6.660/2008 aos casos de supressão de vegetação para fins de atividade minerária surgiu na Supes/SP,
que se manifestou por meio das Informação Técnica nº 7/2020-NLA-SP/DITEC-SP/SUPES-SP (SEI
7045829), entendendo não se aplicar a anuência prévia em tais hipóteses.
6. Já a Supes/MG, compelida pela DBFlo, pronunciou-se através da Informação Técnica nº
1/2021-NUBIO-MG/DITEC-MG/SUPES-MG (SEI 9550009), concluindo pelo cabimento da anuência prévia
"para atividades minerárias e outras de igual natureza, não apenas por sua determinação explícita
contida nos instrumentos legais, como também de sua importância como instrumento de conservação
do bioma Mata Atlântica".

 
Da supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica para atividades de



Num. 9543045188 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CAIO COSTA PERONA - 06/07/2022 00:17:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070600173429800009539136957
Número do documento: 22070600173429800009539136957

mineração
 

7. O bioma Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e,
juntamente com a Floresta Amazônica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira, é
considerada patrimônio nacional, devendo ser utilizada "na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais" (§4º,
art.225, CF/1988).
8. O regime jurídico aplicável ao procedimento de supressão de vegetação no bioma Mata
Atlântica é complexo, sendo indispensável ao intérprete a aplicação da legislação de forma sistemática,
atentando-se para os dispositivos do Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, a partir de uma
leitura da Lei nº 11.428, de 22 dezembro de 2006, que lhe é hierarquicamente superior.
9. Na esfera administrativa, atualmente está em vigência a Instrução Normativa Ibama nº 09,
de 25 de fevereiro de 2019, a qual estabelece "critérios e procedimentos para anuência prévia à
supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração na
área de aplicação da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, bem como para o monitoramento e
avaliação do cumprimento das condicionantes técnicas expressas na anuência, nos termos da citada Lei
e do Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008".
10. Em geral, a legislação fixou as regras para supressão da Mata Atlântica em função do tipo
de vegetação (primária ou secundária) existente no local e do estágio de regeneração (inicial, médio ou
avançado), definindo ainda o local (urbano ou rural) da área a ter sua vegetação suprimida. Da mesma
forma, a lei cuidou de estabelecer competências entre os órgãos municipais, estaduais e federais de
meio ambiente, para autorizar ou apenas anuir com a dita supressão.
11. Nesse sentido, é preciso reconhecer que, pela leitura dos dispositivos da lei em referência, a
competência administrativa para autorizar a supressão é, em regra, dos órgãos ambientais estaduais e,
em poucas situações específicas, dos municípios. Confira-se o caput do art.14 da Lei nº 11.428/2006:

Art. 14.  A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de
regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a
vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos
de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos

§§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.  

12. Observa-se que o dispositivo disciplina as situações em que é permitida a supressão de
vegetação do Bioma Mata Atlântica, de competência do órgão estadual de meio ambiente.  A lei permite
autorizar a supressão de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração, em
caso de utilidade pública, e no caso de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, nas
hipóteses de utilidade pública e de interesse social. Em todos os casos, deve haver motivação em
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional, se não aquela
que interfira no Bioma Mata Atlântica.
13. Para fins de aplicação da legislação referente ao Bioma Mata Atlântica, a Lei nº 11.428/2006
definiu o que deve ser considerado utilidade pública e interesse social:

Art. 3º Consideram-se para os efeitos desta Lei:

(...)

VII - utilidade pública:

a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos serviços
públicos de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder público federal ou dos
Estados;

VIII - interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como:
prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e
proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA;

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou
posse rural familiar que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a
função ambiental da área;

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente.

14. O primeiro apontamento que se faz é que a atividade minerária não está contemplada entre
aquelas classificadas como de utilidade pública ou de interesse social nos incs. VII e VII, art.3º, da Lei nº
11.428/2006.
15. Dessa constatação, decorre o seguinte questionamento: A atividade minerária, não estando
prevista como atividade considerada de utilidade pública ou de interesse social nos termos da Lei da
Mata Atlântica, poderia autorizar a supressão de vegetação desse bioma? 
16. Ocorre que, para as atividades minerárias em áreas de vegetação secundária em estágio
avançado e médio de regeneração, o art.32 da Lei da Mata Atlântica estabeleceu um capítulo próprio.
Confira-se: 

Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de
regeneração para fins de atividades minerárias somente será admitida mediante:

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que
demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto;
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II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área
do empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia
hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente
do disposto no art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

17. Veja-se que o dispositivo específico que trata das atividades de mineração somente autoriza
a supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração, permanecendo
silente em relação à vegetação primária. E o que se pode concluir a partir de tal omissão da lei? Ora, se
no tópico especial não está prevista a possibilidade de supressão de vegetação primária de Mata
Atlântica para o desenvolvimento de atividade minerária, o que se depreende a partir de uma
interpretação sistemática do texto normativo é que esta não é permitida.  
18. Assim, o que se verifica é que a atividade minerária, não sendo classificada como
de utilidade pública ou de interesse social pela lei, não possibilita a supressão de vegetação
permitida no art.14 da Lei nº 11.428/2006.
19. Esse tipo de empreendimento foi tratado no Capítulo VII, denominado "Das
atividades minerárias em áreas de vegetação secundária em estágio avançado e médio de
regeneração"da Lei de Mata Atlântica, de maneira que a supressão de vegetação em tais
áreas e para tal fim somente pode ser autorizada na forma ali delineada, ou seja, mediante a
realização de licenciamento ambiental sujeito à EIA/Rima e com adoção de medida
compensatória que inclua a recuperação de área equivalente.
20. Desse modo, o que se verifica é que a atividade minerária não foi considerada
como de utilidade pública ou de interesse social pela Lei de Mata Atlântica, que adotou um
regramento específico para esse tipo de empreendimento. Assim, excluída a hipótese
autorizada no art.32 da Lei de Mata Atlântica, não cabe exploração de minérios em tal
bioma.
21. Aqui, cabe afastar duas construções interpretativas conferidas aos dispositivos da Lei nº
11.428/2006 que poderiam resultar em entendimento diverso.
22. A primeira seria aquele efetuada na Informação Técnica nº 1/2021-NUBIO-MG/DITEC-
MG/SUPES-MG (SEI 9550009), segundo a qual a atividade minerária poderia ser definida como
de interesse social por resolução do Conama, enquadrando-a no art.3º, inc.VIII, alínea "c" da Lei
nº 11.428/2006.

Art. 3º Consideram-se para os efeitos desta Lei:

(...)

VIII - interesse social:

(...)

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente.

(grifou-se)

23. De acordo com tal raciocínio, a mineração poderia ser considerada de interesse social por
força da Resolução Conama nº 369/2006 que "dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública,
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação
em Área de Preservação Permanente - APP".
24. Veja-se que a resolução é direcionada a regulamentar a intervenção ou a supressão de
vegetação somente em áreas de preservação permanente. Como se sabe, a área de preservação
permanente (APP) é definida como "área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas" (art.3º, inc.II, da Lei nº 1.,651/2012), podendo estar localizada dentro de qualquer bioma,
inclusive da Mata Atlântica.
25. Ocorre que tal resolução, pelo seu caráter mais genérico, não poderia ser aplicada para a
Mata Atlântica, ainda que se trate de APP em tal bioma, tendo em vista a especialidade da Lei nº
11.428/2006, a qual restringe a atividade minerária em tal ecossistema às hipóteses elencadas no seu
art.32.
26. A segunda construção interpretativa seria a aplicação da Lei nº 12.651/2012, que define a
mineração como atividade de utilidade pública, ou de interesse social nos casos de areia, saibro e
cascalho. Confira-se:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

VIII - utilidade pública:

(...)

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano
aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos , energia, telecomunicações,
radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais,
nacionais ou internacionais , bem como mineração, exceto, neste último caso, a
extração de areia, argila, saibro e cascalho;  

(...)

IX - interesse social:  

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho,
outorgadas pela autoridade competente;

(...)

(grifou-se)

27. Nessa hipótese, ao aplicar o Código Florestal em detrimento da Lei da Mata Atlântica,
teríamos situação semelhante, na qual deixaríamos de aplicar o regramento especial para atender à
norma geral.
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28. Com isso, entende-se que, para fins de mineração no bioma Mata Atlântica,
somente é admitida a supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de
regeneração, mediante a realização de licenciamento ambiental condicionado à formulação
de EIA/Rima, demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional, exigida a
respectiva medida compensatória. Por conseguinte, não cabe a supressão de vegetação
primária de Mata Atlântica para o desenvolvimento de atividade minerária.  

 
Da anuência prévia do Ibama à autorização de supressão de vegetação no bioma

Mata Atlântica para atividades de mineração
 

29. Além da autorização para a supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica, a Lei
nº 11.428/2006 trouxe também a figura da chamada "anuência prévia", de competência do órgão
federal ou municipal de meio ambiente, prevista no §1º do seu art.14:

Art.14 (...)

§1o  A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão
ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou

municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.

30. Com o objetivo de regulamentar o referido dispositivo legal e delimitar os casos que
exigirão anuência prévia do órgão federal, o Decreto nº 6.660/2008 estabeleceu:

Art. 19.  Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da Lei

no 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o § 1o do referido
artigo, somente quando a supressão de vegetação primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir estabelecidos:

I - cinqüenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou

II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada em
área urbana ou região metropolitana. 

§ 1o  A anuência prévia de que trata o caput é de competência do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes quando se tratar de supressão,
corte ou exploração de vegetação localizada nas unidades de conservação instituídas pela
União onde tais atividades sejam admitidas. 

§ 2o  Para os fins do inciso II do caput, deverá ser observado o disposto nos arts. 30 e 31 da

Lei no 11.428, de 2006.                                                                                                               
                                     

31. No âmbito federal, a chamada "anuência prévia" deve ser solicitada pelo órgão ambiental
licenciador competente à Superintendência do Ibama do Estado onde ocorrerá a supressão, antes da
emissão da Autorização de Supressão de Vegetação - ASV pelo órgão ambiental licenciador (IN Ibama nº
09/2019).
32. O questionamento que se faz no caso em análise é quanto à necessidade de anuência
prévia do Ibama para a supressão de vegetação de Mata Atlântica para o desenvolvimento de atividades
minerárias na forma autorizada pelo art.32 da Lei de Mata Atlântica.
33. Isso porque o dispositivo que trata da anuência prévia (art.19 do Decreto nº 6.660/2008) faz
referência expressa ao art.14 da lei, que define as hipóteses de supressão de vegetação para atividades
declaradas como de utilidade pública ou de interesse social, na qual a mineração não está contemplada.
34. Veja-se que situação semelhante foi analisada no âmbito da PFE/Ibama, da Conjur/MMA e do
Departamento de Consultoria da PGF, consubstanciada nas conclusões do Despacho
n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU, ratificadas pelo PARECER n. 00002/2021/DEP/DEPCONSU/PGF/AGU,
aprovado pelo Procurador-Geral Federal (Nup.02015.000040/2020-70).
35. A seguir, transcrevem-se trechos do DESPACHO n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU, no
qual se analisou a aplicabilidade do art.14 da Lei da Mata Atlântica às hipóteses previstas no seus
arts.30 e 31 referentes a áreas urbanas e regiões metropolitanas:

22. O exposto até este ponto, permite inferir que o diploma legal em comento adota
sistemática destacando pontualmente as situações previstas no Regime Jurídico Especial
em que deve haver a incidência da regra disposta no art. 14, que integra o Regime jurídico
Geral. Isso evidencia que o ponto central de aplicação do art. 14 é efetivamente a
supressão de vegetação por motivo de utilidade pública e interesse social, razão pela qual
afastaria a sua incidência no caso de loteamento ou edificação em área urbana e região
metropolitana, que é especialmente tratado nos arts. 30 e 31.

23. Esse o motivo que me leva a discordar do entendimento firmado no Parecer em análise,
pois entendo que há efetiva discriminação de tratamento legal relacionado à localização
em que ocorre a supressão da vegetação (área urbana e região metropolitana), e quanto à
finalidade da supressão (loteamento urbano ou edificação), considerado o estado de
regeneração da vegetação.

24. Desse modo, em relação ao ponto em discussão, concluo no sentido de que a
supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, do bioma
Mata Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões
metropolitanas e áreas urbanas, de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 31 da Lei n.º
11.428, de 2006, não obedece ao disposto em seu art. 14, sendo, nesses termos,
despicienda a anuência prévia do órgão federal disposta em seu parágrafo 1º, e,
desde que obedecido o disposto no Plano Diretor do Município e demais normas
urbanísticas e ambientais aplicáveis, depende apenas da prévia autorização do
órgão ambiental estadual competente.
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25. Terminadas as considerações acerca Lei da Mata Atlântica, necessário lançar um olhar
sobre a sua regulamentação, levada a efeito por meio do Decreto n.º 6.660, de 2008, tendo
em vista que a questão posta implica a fixação de entendimento acerca da interpretação e
aplicação da norma disposta no art. 19, Inciso II do referido Decreto, em face do art. 31 da
Lei n.º 11.428, de 2006.

26. Inicialmente, convém deixar consignado meu entendimento no sentido de que o
mencionado Decreto em nada exorbitou a Lei regulamentada. Talvez uma melhor
compreensão da sistemática adotada no bojo da lei permita afastar a ideia de que o
Decreto possa ter se excedido. O ponto de partida para o melhor entendimento encontra-
se na esteira da interpretação legal acima defendida (parágrafo 24). Quer dizer, o Decreto
deve ser lido partindo do princípio de que o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o
do art. 31 da Lei n.º 11.428, de 2006, não devem obedecer as prescrições contidas no seu
art. 14 e, consequentemente o Inciso II do art. 19 do Decreto n.º 6.660, de 2008, não se
aplica àqueles dispositivos, exceto nos casos em que a supressão da vegetação em área
urbana e região metropolitana ocorra por motivo de utilidade pública e interesse social, por
força do comando excludente esculpido no § 2º do art. 19.

27. Desse modo, a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, prevista para ocorrer nos termos do
caput do art. 19 do Decreto n.º 6.660, de 2008, e nos limites de seus incisos,
levando-se em conta, ainda, o que dispõem os §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei n.º
11.428, de 2006, dar-se-á unicamente nos casos de utilidade pública e interesse
social, nas seguintes condições: a) Aplicação do disposto no Inciso I do art. 19:
em área rural, para a supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração, em caso de utilidade pública, ou supressão de
vegetação secundária em estágio médio de regeneração, nos casos de utilidade
pública e interesse social; b) Aplicação do disposto no Inciso II do art. 19: em
área urbana e região metropolitana, para a supressão de vegetação primária e
secundária no estágio avançado de regeneração, em caso de utilidade pública, e
em região metropolitana para a supressão de vegetação secundária em estágio
médio de regeneração, nos casos de utilidade pública e interesse social.

(grifou-se)

36. Como se viu, a hipótese analisada referia-se a pedido de supressão de espécies vegetais da
Mata Atlântica em área urbana, para fins de loteamento, questionando-se: "(i) competência
para autorizar a supressão vegetal e (ii) necessidade de anuência federal prévia, segundo o modelo
de dupla checagem  estipulado como regra geral pela LMA".
37. A conclusão a que chegou o Departamento de Consultoria da PGF foi de que " (i) a
competência dos órgãos ambientais dos Estados para autorizar a supressão vegetal nos casos
permitidos pelos artigos 30 e 31 da Lei n. 11.428, de 2006 e (ii) a desnecessidade de anuência prévia
federal em tais situações", uma vez que "a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, prevista para ocorrer nos termos do caput do art. 19 do
Decreto n.º 6.660, de 2008, e nos limites de seus incisos, levando-se em conta, ainda, o que dispõem os
§§ 1º e 2º do art. 14 da Lei n.º 11.428, de 2006, dar-se-á unicamente nos casos de utilidade pública e
interesse social".
38. Entende-se que o mesmo raciocínio pode ser desenvolvido para a hipótese ora em
análise, qual seja, de atividade minerária em áreas de vegetação secundária em estágio
avançado e médio de regeneração (art.32 da Lei nº 11.428/2006)  que, como visto, não está
classificada como de utilidade pública ou de interesse social pela mesma lei.
39. Dessa feita, adotando como parâmetro a solução jurídica apresentada pelo
Departamento de Consultoria da PGF no Despacho n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU,
reiterado pelo PARECER n. 00002/2021/DEP/DEPCONSU/PGF/AGU, que analisou caso concreto
similar ao ora enfrentado, conclui-se que a anuência prévia do Ibama, regulamentada no
art.19 do Decreto nº 6.660/2008, não se aplica à atividade minerária prevista no art.32 da Lei
nº 11.428/2006.

 
III - Conclusão
 

40. Em atenção à divergência suscitada pela Informação Técnica nº 18/ 2021-
COUSF/CGBIO/DBFLO (SEI 10058465),  acolhida pelo Despacho nº 10061392/2021-
COUSF/CGBIO/DBFLO e pelo Despacho nº 10076906/2021-DBFLO quanto ao cabimento da emissão pelo
Ibama de "anuência prévia para supressão de vegetação relacionada a empreendimentos de atividades
minerárias", considerando que o assunto relacionado a "anuência prévia" está previsto no art. 14 da Lei
11.428/2006, "mas não há sua menção em seu art. 32 que trata especificamente de atividades
minerárias", conclui-se que:

1. A atividade minerária não foi classificada como de utilidade pública ou de interesse social
pela lei, não possibilitando a supressão de vegetação permitida no art.14 da Lei nº
11.428/2006.

2. Esse tipo de empreendimento foi tratado no Capítulo VII, denominado "Das atividades
minerárias em áreas de vegetação secundária em estágio avançado e médio de
regeneração", da Lei de Mata Atlântica, de modo que a supressão de vegetação em tais
áreas e para tal fim somente pode ser autorizada na forma ali delineada, ou seja,
mediante a realização de licenciamento ambiental sujeito à EIA/Rima e com adoção de
medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente.

3. A atividade minerária não foi considerada como de utilidade pública ou de interesse social
pela Lei de Mata Atlântica, que adotou um regramento específico esse tipo de
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empreendimento. Assim, excluída a hipótese autorizada no art.32 da Lei de Mata
Atlântica, não cabe exploração de minérios em tal bioma.

4. Adotando-se como parâmetro a solução jurídica apresentada pelo Departamento de
Consultoria da PGF no Despacho n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU, reiterado
pe lo PARECER n. 00002/2021/DEP/DEPCONSU/PGF/AGU, que analisou caso concreto
similar ao ora enfrentado, conclui-se que a anuência prévia do Ibama, regulamentada no
art.19 do Decreto nº 6.660/2008, não se aplica à atividade minerária prevista no art.32 da
Lei nº 11.428/2006, uma vez que esta não foi classificada como de utilidade pública ou de
interesse social pela Lei.

41. Efetuadas tais considerações, sugere-se a devolução da matéria para a unidade consulente,
para conhecimento e providências a seu cargo.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 08 de junho de 2021.
 
 

Renata Almeida D´Ávila
Procuradora Federal

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027002502202054 e da chave de
acesso 09c2de6c

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA ALMEIDA D AVILA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
651661417 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
RENATA ALMEIDA D AVILA. Data e Hora: 11-06-2021 10:55. Número de Série: 13509621. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

CONEP - COORDENAÇÃO NACIONAL DE ESTUDOS E PARECERES - PFE-IBAMA/SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA - DF

 
DESPACHO n. 00677/2021/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.002502/2020-54
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Acompanho, por seus próprios fundamentos, o PARECER n. 00046/2021/CONEP/PFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU da Procuradora Federal Renata Almeida D´Ávila com as considerações que se
seguem.
2. Em reforço ao parágrafo 23 do Parecer, cabe registrar que a própria Resolução Conama nº
369 traz requisito de que a supressão nela autorizada não pode estar localizada "em remanescente
florestal de mata atlântica primária", conforme prevê o seu inc. VI do art. 7º. Além disso, não se
faz necessário para o desate da questão ora posta maior exame acerca da aplicabilidade da referida
Resolução para os demais estágios sucessionais da vegetação.
3. Com relação aos parágrafos 38, 39 e 40 (item 4) do Parecer ora aprovado, de fato, o
DESPACHO n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU (NUP: 02001.003295/2015-86 - em anexo)
fornece parâmetros para se concluir pela ausência de anuência do Ibama nas hipóteses do art. 32 da Lei
nº 11.486/06, embora o objeto da controvérsia anterior não tenha sido, especificamente, sobre
necessidade de anuência do Ibama em supressão de vegetação para fins de mineração, tal atividade
acaba por ser, expressamente, mencionada na manifestação do DepConsul. Vejamos:

 
14. O Capítulo V, que trata respectivamente da exploração seletiva de vegetação
secundária em estágios avançado, médio e inicial de regeneração, e Capítulo VII, que
trata das atividades minerárias em áreas de vegetação secundária em estágio
avançado e médio de regeneração, não trazem qualquer remissão ao art. 14.

“CAPÍTULO IV DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE
REGENERAÇÃO

Art. 25. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de
regeneração do Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual competente.

Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este artigo, nos Estados
em que a vegetação primária e secundária remanescente do Bioma Mata Atlântica for
inferior a 5% (cinco por cento) da área original, submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável
à vegetação secundária em estágio médio de regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e
regiões metropolitanas. Art. 26. Será admitida a prática agrícola do pousio nos Estados da
Federação onde tal procedimento é utilizado tradicionalmente.” – grifei.

(...)17. Por fim, vale afirmar que a defendida hipótese de aplicação das disposições do art.
14 nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 31 (loteamento ou edificação em área urbana
ou região metropolitana), em minha opinião, não se confirma, e poderia levar a um
paradoxo, pois a competência autorizadora para supressão da vegetação em estado médio
de regeneração, em área urbana, disposta no § 2 o do art. 14, e que é atribuída ao órgão
ambiental municipal, se chocaria com a competência autorizadora atribuída ao órgão
ambiental estadual, disposta no caput do art. 31 (área urbana e região metropolitana),
além de causar perplexidade a constatação de que o mesmo órgão ambiental estadual
autorizaria e anuiria com supressão com essas características, já que possui competência
para anuência prévia, também expressamente atribuída no § 2o do art. 14. (...)

22. O exposto até este ponto, permite inferir que o diploma legal em comento
adota sistemática destacando pontualmente as situações previstas no Regime
Jurídico Especial em que deve haver a incidência da regra disposta no art. 14,
que integra o Regime jurídico Geral. Isso evidencia que o ponto central de
aplicação do art. 14 é efetivamente a supressão de vegetação por motivo de
utilidade pública e interesse social, razão pela qual afastaria a sua incidência no caso
de loteamento ou edificação em área urbana e região metropolitana, que é especialmente
tratado nos arts. 30 e 31. 23. Esse o motivo que me leva a discordar do entendimento
firmado no Parecer em análise, pois entendo que há efetiva discriminação de tratamento
legal relacionado à localização em que ocorre a supressão da vegetação (área urbana e
região metropolitana), e quanto à finalidade da supressão (loteamento urbano ou
edificação), considerado o estado de regeneração da vegetação (...)

35. Assim, respeitadas as opiniões contrárias, e observadas as demais disposições da Lei da
Mata Atlântica e de sua regulamentação, concluo minha análise fixando o entendimento no
sentido de que:

a) a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração, do bioma Mata
Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas
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urbanas, de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 31 da Lei n.º 11.428, de 2006, não obedece ao
disposto em seu art. 14, sendo, nesses termos, despicienda a anuência prévia do órgão
federal disposta em seu §1º, e, desde que obedecido o disposto no Plano Diretor do
Município e demais normas urbanísticas e ambientais aplicáveis, depende apenas da prévia
autorização do órgão ambiental estadual competente;

b) o Decreto n.º 6.660, de 2008, deve ser lido partindo do princípio de que o disposto no
inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do art. 31 da Lei n.º 11.428, de 2006, não devem
obedecer as prescrições contidas no seu art. 14 e, consequentemente, o inciso II do art. 19
do referido Decreto não se aplica àqueles dispositivos, exceto nos casos em que a
supressão da vegetação em área urbana e região metropolitana ocorra por motivo de
utilidade pública e interesse social, por força do comando excludente esculpido no § 2º do
art. 19.

c) é necessária a anuência prévia do IBAMA para a supressão de vegetação
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, em área
urbana ou região metropolitana, somente nos casos de utilidade pública ou
interesse social, excetuado o disposto no § 2º do art. 14 da Lei n.º 11.428, de
2006; e

d) não é necessária a anuência prévia do IBAMA para a supressão de vegetação secundária
em estágio avançado ou médio de regeneração, em área urbana ou região metropolitana,
para fins de loteamento e edificação, conforme previsto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1 o e
2o do art. 31 da Lei n.º 11.428, de 2006.

 
4. O recente entendimento do PARECER n. 00002/2021/DEP/DEPCONSU/PGF/AGU (NUP:
02015.000040/2020-70 - em anexo) reforça a adequada posição dos parágrafos 38, 39 e 40 (item 4) do
Parecer, com a qual concordamos, de que, de fato, o DESPACHO n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU
(NUP: 02001.003295/2015-86 - em anexo) teceu considerações que alcançam outras situações, como a
presente relativa à mineração. Vejamos trecho do PARECER n. 00002/2021/DEP/DEPCONSU/PGF/AGU
(NUP: 02015.000040/2020-70 - em anexo):

 
22. Nada obstante, o DEPCONSU foi além do questionamento inicialmente posto
pela PFE/IBAMA, e trouxe balizas capazes de auxiliar na solução de casos futuros.

23. De fato, o Despacho n. 00150/2016/DEPCONSU/PGF/AGU trouxe como
conclusões teses gerais quanto à necessidade de anuência prévia da autarquia
ambiental federal para supressão de espécies do bioma Mata Atlântica, com os
quais é possível articular, salvo melhor juízo, soluções para casos similares,
porém não idênticos, àquele examinado pelo Departamento em sua
manifestação.

24. Nesse sentido, o DEPCONSU asseverou que a anuência prévia do IBAMA
seria necessária à supressão vegetal no bioma Mata Atlântica quando, tratando-se
d e vegetação primária ou secundária em estágio avançado de
regeneração localizada em área urbana ou metropolitana , aquela se desse para
atender a utilidade pública ou interesse social, salvo nos casos do art. 14, § 2º da
LMA (quando em área urbana de município com conselho ambiental dotado de competência
deliberativa e plano diretor, hipótese em que a autorização seria de
competência municipal, com necessidade de anuência estadual).

 
5. Entretanto, como a Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas - DBFLO do
Ibama pontua, por meio da Informação Técnica nº 18/ 2021-COUSF/CGBIO/DBFLO aprovado
pelo Despacho nº 10061392/2021-COUSF/CGBIO/DBFLO e pelo Despacho nº 10076906/2021-DBFLO, que
"...sendo a atividade mineraria de alto impacto ambiental, a atuação do Ibama se tornaria
imprescindível", sugere-se que ela se manifeste sobre seu interesse em pleitear a revisão do
entendimento firmado pelo Departamento de Consultoria. Da mesma forma, sugere-se oitiva
da Diretoria de Licenciamento - Dilic sobre se o tema se relaciona com suas atribuições
regimentais e, em caso positivo, que se pronuncie sobre o interesse em revisar o
tema. Vejamos:

 
Para a Informação Técnica nº 1/ 2021-NUBIO-MG/DITEC-MG/SUPES-MG ainda que o artigo 32
da referida Lei, que trata especificamente do tema "mineração", não traga menção à
obrigação da anuência para essa tipologia de empreendimento é imprescindível a análise
para fins de emissão de anuência prévia para atividades minerárias e outras de igual
natureza.

Não há dúvidas de que o dispositivo da anuência criada visou aumentar o caráter
protetivo da Mata Atlântica, dando ao Bioma uma dupla verificação, nos casos
previstos no art. 19 do Decreto 6660/2008. Tecnicamente, faz sentido o exposto
no parecer da Supes/Mg. Ora, sendo a atividade mineraria de alto impacto
ambiental, a atuação do Ibama se tornaria imprescindível. 

Entretanto, como bem mencionado pelo parecer da Supes/SP, a “anuência prévia" está
prevista no Art. 14 da Lei 11.428/2006, mas não há sua menção em seu Art. 32 que trata
especificamente de atividades minerárias. Apesar da ressalva feita pra Informação da
Supes/MG de que a questão jurídica já estava esclarecida para o presente caso, o que
percebemos é que essas divergências têm aspectos jurídicos e não técnicos. Toda e
qualquer divergência quanto à correta interpretação da lei é de competência da
Procuradoria Federal Especializada – PFE.
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6. Com tais considerações, sugere-se ciência à signatária do Parecer, bem como remessa
externa dos autos à DBFLO, e à Dilic para avaliação e medidas cabíveis.

 
À consideração superior.
 
Brasília, 28 de julho de 2021.
 

Carlos Vitor Andrade Bezerra
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres
Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama da Procuradoria-Geral Federal vinculada à Advocacia-

Geral da União
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027002502202054 e da chave de
acesso 09c2de6c

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 686298884 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): CARLOS VITOR ANDRADE BEZERRA. Data e Hora: 28-07-2021 19:45. Número de Série:
35242410097647878619172947990. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - SEDE

GABINETE/PFE/IBAMA-SEDE
SCEN - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE - TRECHO 2 - BL. A - ED. SEDE DO IBAMA CEP.: 70.818-900 BRASÍLIA/DF

 
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00649/2021/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

 
NUP: 02027.002502/2020-54
INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

 
1. Acompanho o DESPACHO n. 00677/2021/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU, que
aprovou com complementação o PARECER n. 00046/2021/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU.
2. Diante disso, solicito ao SeaProc que tramite o feito à DBFLO e DILIC, sem prejuízo da
ciência do Procurador Federal emissor da manifestação jurídica.

 
Brasília, 30 de julho de 2021.
 
 

THIAGO ZUCCHETTI CARRION
PROCURADOR FEDERAL

Matrícula SIAPE n. 2139154 - OAB/DF 57.538
Procurador-Chefe Nacional

Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02027002502202054 e da chave de
acesso 09c2de6c

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
690507477 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
THIAGO ZUCCHETTI CARRION. Data e Hora: 30-07-2021 11:34. Número de Série:
6846385561768922646115160933. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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