
() 

Área da Poligonal do DNPM 

4.2. Mapeamento da Vegetação 

O mapeamento utilizou a tecnologia de SIG (Sistema de Informação 
Geográfica), que possibilita melhor manuseio das informações geradas no 
processo. Foram utilizadas cartas topográficas do IBGE, imagens digitais do 
satélite CBERS 2, LANDSAT 5 e 7 para delimitaçao das feiçOes e imagens 
SRTM para topografia e hidrologia além de visita a campo para verificação do 
mosaico da área e de possiveis aspectos de peculiaridade. 

As imagens foram georeferenciadas e vetorizadas com a utilização do software 
gvSIG, a preparação da imagem e classificaçao pixel-a-pixel foi feita com o 
software SPRING 5.0.4 (CAMARA et ai 1996). A referida valorização foi feita 
em funçao das classes, identificadas no local, de uso e ocupação do solo, 
gerando um mapa temático indispensável para um real esclarecimento sobre a 
área do processo DNPM n·~30.281/1983 e consequentemente sobre suas 
fitofisionomias e paisagens. As unidades utilizadas para classifícaçao da área 
tiveram como objetivo apresentar as principais formações vegetacionais 
ocorrentes na poligonal, bem como o uso do solo em pastagens e outros usos 
específicos da região dentro da área do polígono. A averiguação em campo 
possibilitou uma adequação da imagem à escala regional, gerando uma base 
técnica mais concisa. 
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5. Metodologia 

Para a elaboraçao deste projeto foi realizado em conjunto com o levantamento 
floristico a elaboração do mapa das áreas de mata, dentro da poligonal do 
DNPM, conforme mapa anexo, com a confecção deste mapa foi possível 
identificar os locais posslveis de se criar corredores de vegetação ou 
ecológicos. 
A Poligonal do DNPM compreende uma área de 385,07ha dentro da APA da 
Pedra Branca, para a confecção do mapa de tipos de vegetaçao desta área 
foram levados em consideração 3 tipos diferentes de vegetaçao, vegetaçao 
densa. vegetação rala e pastagem, outro ponto importante para a elaboração 
do projeto foi realizar o mapeamento de todas as propriedades rura1s existentes 
dentro da poligonal, levando-se em consideração principalmente os acessos 
existentes, as divisas e confrontações, onde procurou-se utilizar estas áreas 
principalmente para a criação dos corredores de vegetação e as Área de 
Preservação Permanente - APP, já que tratam-se de áreas previamente 
protegidas por lei. 
Dentro da Área da Poligonal do DNPM foram levantadas as seguintes áreas 
com características de vegetaçao distintas para a confecção do Projeto de 
corredores de vegetação: 
·Vegetação Densa: 64.68ha 
·Vegetação Rala: 64.50ha 
Para a elaboração do projeto levou-se em consideração principalmente as 
áreas de vegetação densa, por se tratar de áreas com maior ocorrência de 
espécies da fauna silvestre da região, após a elaboração do mapa e da 
caracterização das áreas por tipo de vegetação foi possível ser indicadas as 
possrveis áreas para implantação dos corredores ecológicos, pretendendo-se 
com isso o reflorestamento de 31,43 hectares de área dentro da Poligonal do 
DNPM. 
Para a interligação total das áreas com presença de vegetação densa e 
levando-se em consideração o projeto conjunto com o CODEMA, Conselho da 
APA da Pedra Branca e com a Reserva Biológica Pedra do Coração e 
proprietários locais, será necessário o reflorestamento de áreas fora da 
Poligonal do DNPM. 

5.1. Projeto de Plantio 

5.1.1. Reflorestamento Heterogêneo para formação dos corredores de 
vegetação 

O reflorestamento heterôgeneo contemplará o plantio de essências 

nativas na proporção de 1.700 mudas por hectare nas áreas onde estão sendo 

propostas a criação dos corredores de vegetação, para interligação dos 

fragmentos florestais existentes. 
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a) Espaçamento de plantio 

As mudas serão plantadas com espaçamento médio de 2,0 metros por 

3,0 metros, em sistema de faixas paralelas, conforme desenho abaixo. 

-.!-- . ---T- --- -.1-.. ---- -~: . --- --
3,0m , .' \ ,/ 

2,0m ; ·•. 2,0m 

'- -----'---- -- ~~t-·~ -- ---~~-------.! --. 30 ... . 
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l. -- ---t; -~-- :::j/ --. --·:t_ --. ---
~Om · · 

. t ... -~ ... f'm .\t .. ?. 
b) Remoção de essências florestais exóticas 

Nao haverá remoção de espécies. 

c) Vegetação 

O plantio de essências nativas será efetuado de forma isolada ou em 

pequenos agrupamentos, ou ainda, em forma de grandes agrupamentos 

heterogêneos, visando à formação de bosques e matas. 

O objetivo do reflorestamento com essências nativas é acelerar o 

processo da sucessão secundária, reduzindo o tempo necessário para a 

formação de uma mata densa. 

As categorias de plantas, pioneiras, secundárias e cllmax, serão 

implantadas em uma única etapa. 

As espécies serão escolhidas conforme a relação de espécies 

encontradas no levantamento florístico realizado na área da Poligonal do 

DNPM e disponibilidade no mercado, obedecendo a uma maior variedade 

possível (ver item "d"). 
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c} Plantio 

Para a recuperação do solo da área em tela, serão necessários os 

seguintes serviços: 

Análise de solo - deverá ocorrer a coleta de amostras do solo na área a 

ser recuperada para submetê-la a análise do solo, obtendo-se assim as 

necessidades de calagem e adubaçao. Esta coleta deverá ocorrer cerca de 120 

dias antes do plantio. Serao retiradas quinze (15) sub-amostras na 

profundidade de O- 30 em, que serão misturadas, formando uma única amostra 

composta. As amostras de solo serão enviadas para um laboratório oficial ou 

particular. 

A análise de solo é indispensável para se calcular a dose de calcário 

que deve ser utilizada, bem como ·para realizar o cálculo de adubação para 

fornecimento de Macro e Micronutrientes, proporcionando um desenvolvimento 

ideal das mudas. 

Deman;aç§o da área a ser recuperada - demarcar as áreas a serem 

replantadas através de estacas. 

Deman;açáo dos locais das "covas"- demarcar com estacas os locais 

onde serão plantadas as mudas, de acordo com o espaçamento adotado neste 

estudo. Recomenda-se o plantio com alinhamento. conforme esquema acima 

citado. 

Abertura da "cova" e calagem - as covas terão dimensões mínimas de 

0,60 x 0,60 x 0,60 m, sendo a camada superficial de solo retirada e recolocada 

no fundo do berço, e a do fundo na camada superior. Neste momento se 

realizará também a calagem localizada, com cerca de 150 gramas de calcário 

dolomitico por cova que será misturada com o solo do berço. Esta aplicação 

deverá acorrer cerca de 90 dias antes do plantio. Deve-se lembrar que, a 

dosagem de necessidade de calcário poderá sofrer alteraçao em função do 

resultado da análise do solo. t: importante observar, que a calagem será feita 

apenas parcialmente, ou seja, apenas localizada nos berços e não na área 

como um todo, visando interferir o mínimo possível na área à ser recuperada. 
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Adubação da "cova"- A adubação terá duas partes: uma parte mineral 

(química), devendo ocorrer com base nos cálculos da necessidade de 

adubaçao de 

acordo com análise do solo, e outra orgânica. sendo colocada por volta de 1 O 

quilos de esterco de curral curtido, que deverílo ser misturados ao solo no 

mlnimo 30 dias antes do plantio. Nesta etapa, deve-se providenciar uma 

cobertura morta para recobrir a cova, com a finalidade de sombreamento. 

favorecendo a manutenção de água no local e inibindo a germinaçào de ervas 

competidoras. 

Controle das formigas cortadeiras - o combate químico às formigas 

cortadeiras, "quemquéns" (Arcromyrmexl e saúvas (Atta_spJ, é realizado 

através de produtos encontrados no mercado em forma de pó, para aplicaçao 

no olheiro e iscas, que serao levadas pelas próprias formigas ao termiteiro. 

Plantio - será realizado no periodo de inicio das chuvas, de setembro 

em diante. Em caso de seca prolongada as mudas deverão ser molhadas 

diariamente. A aquisição das mudas será através de viveiros idôneos (do 

governo ou particulares), com a maior sanidade possível. Este plantio deverá 

ser realizado em três etapas anuais. 

Tutoramento - Jogo após o plantio . deverá ocorrer o tutoramento, 

visando ajudar na sustentação da nova planta, pois suas condições naturais 

foram alteradas (fase de viveiro), sendo exposta às ações de intempéries. Este 

tutoramento poderá ser feito através de estacas de bambu. 

Técnicas de manutenção - deverao ser realizados serviços para 

manutenção da muda viva e em boas condições de sanidade durante 2 anos, 

tais como: 

• Replantio das mudas mortas ou em estado de definhamento após 60 

dias do plantio. O replantio será realizado com as mesmas espécies de 

origem; 

• Adubação de cobertura, realizada aos 60, 90 e 120 dias do plantio com 

base em 70 gramas de sulfato de amônio por cova sob a projeçao da 

copa em cada aplicação; 
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• Controle de formigas, que deve continuar até a formação total das 

plantas; 

• Coroamento, através de capinas mecânica e química, uma vez que as 

mudas devem permanecer com o terreno em sua projeção livre de 

plantas daninhas. Este procedimento deve ser frequente para que não 

haja competição com outras plantas, até a formação de sombreamento 

próprio. 

d) Lista de espécies 

Definição de espécies de acordo com a relação de espécies nativas 

encontradas no levantamento florístico realizado na área .de abrangência da 

Poligonal do DNPM, levando-se em consideração os trabalhos da equipe 

técnica que realizou o levantamento em questão, as espécies de ocorrência na 

região a disponibilidade nos viveiros, especialmente nos viveiros da região 

onde será realizado a introdução dos corredores de vegetação. 

As espécies da lista serão escolhidas conforme disponibilidade na região e o 

número de espécies e de individuas escolhidos para o reflorestamento 

heterogêneo deverão obedecer à planilha abaixo: 

Nome Cientifico I Nomes Populares Qualificação das Espécies 
i 

Rudgea Jasminoide 1 pimenteira-de-folhas Secundaria tardia ou até 
! largas, café-do-mato, mesmo climácica 

Buquê-de-noiva. 
Case a ria-Oblíqua cambroé, guaçatonga, Secundária 

carvalhinho, estralado . 

f----c;edreia Fissilis cedro, cedro-rosa, cedro- Secundária 
vermelho, cedro-branco, 

cedro-batata, cedro-
amarelo, cedro-cetim, 

cedro-da-várzea. 

Ficus Guaranitica Figueira-branca, figueira, Secundária 
figueira-brava, mata-pau, 

!--· 
figueira-mata-pau. 

Ficus Insípida Figueira-do-brejo~ Pioneira 
figueira, mata-oau. 

Ficus Enormis Figueira-da-pedra, Pioneira 

i 
figueira, caxinguba, 

fiQueira-do-mato. 
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Lamanonia T ernata Guaperê, cangalheiro, Pioneira 
cangalheira, guaraperê, 
guaraporê, salgueiro-do-
mato, guapererê, açoita-

cavalos, guareperê. 
Syagrus Oleracea Guariroba, gariroba, Clímax 

gueroba (MG), catolé 
(CE), coco-catolé, coco-

amargosa, coqueiro-
guariroba, pati-amargosa. 

Syagrus Jerivá, ooqueiro-gerivá, Pioneira 
Romanzoffiana coqueiro (SC). coco-de-

cachorro (SC), baba-de-
boi (RJ), coco-catarro. 

Vochysia Cinzeiro, fruta-de-tucano, Secundária 
Tucano rum caixeta, cinzeira. coxa-

de-frango, rabo-de-
tucano, rabo-de-arara, 

canela-santa, 
amarelinho, vinheiro, 

pau-de-tucano, pau-doce, 
vinheiro-do-mato. 

Lafoensia Pacari Dedadeiro (SP), pacari, Secundária 
pacari-do-mato, pacuri, 

louro-da-serra (SC), 
dedadeira-amarela. 

mangaba-brava (GO), 
candeia-de-caju, copinho, 
dadel, mangabeira-brava 

(MS), pau-de-bicho. 
Machaerium Jacarandá-paulista, Pioneira 

Villosum jacarandá-do-mato, 
jacarandá-tê-do-mato, 

jacarandá-pardo. 
jacarandá-dó-cerrado. 

Myrsine Umbrellata Capororoca, Pioneira 
capororocão, capororoca-
verdadeira, capororoca-

branca 
Casearia oblíqua Cambroé, guaçatonga. Secundária 

carvalhinho, estralado, 
folha-miúda, canela-de-

veado, 
pau-de-espeto. 

Cecropia Glaziovi Embaúva-vermelha, Pioneira 
embaúva, embauba, 

I imbaúva 
Ceiba Speciosa Paineira-rosa. paineira, Pioneira 

árvore-de-oaina, 
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paineira-branca, paina-
de-seda, barriguda, 

árvore-de-la. paineira-
fêmea. 

Clethra Scabra Carne-de-vaca, cajuja, Pioneira 
canjuja, carvalho, 
caujuja, guaperê, 

guaperô. 

Cybistax Caroba-de-flor-verde Pioneira 
Antisyphilitica (MG, SO), ipê-verde, 

caroba-brava, ipê-de-flor-
verde, ipê-mandioca, ipê-

de-varzea, aipê, cinco-
chagas, ipê-mirim. ipê-
pardo (SC), caroba-do-

campo, carobinha-verde, 
jacarandá (RS) 

Lithraea Molleoides Aroeira-branca, aroeira- Pioneira 
brava, aroeirinha, 

aroeira-do-brejo, aroeira-
da-capoeíra-bug reiro. 

Luechea Candicans Mutamba-preta, açoita- Pioneira 
cavalo. 

Matayba guianensis Camboatá, cambuatá, Pioneira 
camboatá-branco 

Nectrandra Canela-ferrugem (SP), Secundária 
Oppositifolia canela-amarela-canela-

garuva, canela-fedorenta, 
canela.inuçara, canela-

seiva, canela-seibo, 
canela-de-folha-grande 

(SP), canela-branca, 
canela-dura, catinga-de-

negro, louro-da-mata-
virgem. 

Qualea Jundiahy Jundiaí, pau-da-terra, Clímax 
louro-tinga, pau-terra, 

pau-terra-jundíai. I 
Senna Macranthera Manduirana, pau-fava, Pioneira 

aleluia, cabo-verde, 
fedegoso, mamangá, 

ibixuna, tararaçu. 

Vitex Polygama Tarumã-do-cerrado, Pioneira 
Maria-preta, marianeira, 

velame-do-campo, 
tarumã, tarumã-tuíra, 
mameira, Maria::Qreto. 
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Sapium Pau-de-leite, leiteiro-de- Pioneira 
Glandulatum folha-greúda, mata-ôlho, 

pela-cavalo, leiteiro, pau-
branquilho, mata-olho-de-

leite, toropi, figueirinha, 
tapuru. 

Araucária Parana-pine, curi, Pioneira 
Angustif61ia Curiúva, pinheiro-do-

paraná, pinheiro, pinho, 
cori, pinho-brasileiro, 
pinheiro-brasileiro, 
pinheiro-são-josé, 
pinheiro-macaco, 

pinheiro-caiová, pinheiro-
das-missões 

Campomanesia Guabirobeira, garirobeira, Secundária 
Eugenioides guabiroba, gabiroba. 

Psidium Rufum Araçá-roxo, araçá-cagao, Secundária 
araçá-perínha 

Aegiphila Tamanqueiro, minura, Pioneira 
Sellowiana papagaio, pau-de-

tamanco. 
Copaifera Copaiba, óleo-de- Clímax 

Langsdorffii copalba, copalba-
vermelha, bálsamo, 

oleiro, copalba-da-várzea 
(AM), copaibeira-de-

minas, éopaúba, cupiúva, 
óleo-vermelho, pau-de· 
óleo (MG}, podai (PI, 

CEl, 
Zanthoxylum Tembetari, mamica-de- Pioneira 
Rhoifolium porca, mamiqueira, 

mamica-de-cadela, juva, 
juvevê, jubebê, teta-de-

cadela, espinho-de-
vintém, tembetaru, 

tambatarao, tinguaciba, 
guarita tamanqueira 

Para a introdução dos corredores ecológicos propostos neste projeto será 

necessário, além do plantio das mudas nas áreas selecionados um trabalho 

junto aos proprietários das terras onde serao introduzidos os corredores 

ecológicos e para que seja alcançado os objetivos propostos do projeto para a 

criação dos corredores de vegetação para deslocamento da fauna da região 
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será necessário que seja obedecido as etapas de plantio e manutenção das 

mudas em campo. 

6. Conclusão 

Conforme foi apresentado neste projeto os corredores de vegetação são de 

extrema importância para o deslocamento da fauna entre fragmentos e 

vegetação e como é possivel observar, segundo levantamento realizado 

posteriormente existem vários fragmentos florestais na área de abrangência da 

Poligonal do DNPM, que encontram-se atualmente sem nenhuma interligação 

entre os mesmos, estes fragmentos apresentam estágio diferentes de 

regeneração, entre vegetação rala em estágio inicial de regeneração· e 

vegetação densa em estágio médio e avançado de regeneração. Para que o 

projeto obtenha o resultado esperado deveram ser realizadas integralmente e 

com acompanhamento do crescimento das mudas esperando-se que num 

prazo de 3 anos após a introdução dos corredores ambientais se obtenha um 

bosque em estágio inicial de regeneração e que já permita o deslocamento de 

algumas espécies da fauna da região. 
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RELATÓRIO T~CNICO 

Finalidade: Comprovar o andamento de cronograma de reposição florestal 
compensatória acordado em medida mitigadora contida no Licenciamento N° 
0011612000/004/2010, protocolado na SUPRAM SM em 26/0312010. 

Reportando: Trata-se de Licenciamento Ambiental solicitado pela empresa 
Mineração Ouro Novo para extrativismo mineral em área rural do município de 
Caldas, Minas Gerais, baseando e equacionando-se o número de supressões 
requeridas ao montante a ser plantado, como compensação, na Deliberação 
Normativa COPAM n° 114, de 10/0412008, em seu Art. 6", no item "a". a saber: 

"Plantio de 25 mudas para cada exemplar autorizado. quando o total de árvores 
com corte autorizado na propriedade for inferior ou igual a 500;" 

No caso em questão, o número de supressão autorizado foi de 66 árvores, 
perfazendo um montante de 1.650 mudas a serem plantadas nas áreas pré
determinadas no interior da propriedade. 

1- Introdução 

Esta introdução esta dividida em duas partes: 18
- esclarecimentos sobre 

as decisões técnicas tomadas para inicio das atividades extrativistas e. 
também, dos cumprimentos das medidas mitigadoras; 2"- o passo a passo dos 
plantios compensatórios efetuados até o momento. 

1• Parte: sobre as decisões técnicas tomadas 

Após a deliberaçao das licenças legais junto a todos os órgãos 
responsáveis, a empresa deu infcio aos trabalhos de implantação das 
infraestruturas necessárias ao seu objetivo-mor: extração de minério -
mármore - em pedreira. Para tanto montou todos os setores como os 
Administrativos, de Apoio, de Segurança e, também, montou o seu Setor 
Ambiental que, além das medidas de ordem sustentável, também montou um 
viveiro florestal próprio composto por casa de germinação e área de 
desenvolvimento das mudas até atingirem porte de campo (sombrite). 

A decisão de a própria empresa produzir na área o maior montante 
possível das mudas necessárias ao cumprimento do acordado no processo de 
licenciamento revela várias vantagens: 

• Manutenção de 100% do ecossistema local; 
• Ao coletar sementes na própria propriedade e adjacências não corre o 

risco de ter que "importar" mudas de outras localidades evitando-se 
assim a introdução de· alguma doença ou patógeno inexistente na 
região, coibindo-se qualquer desequilíbrio ecológico; 



• Cria-se um mapeamento das melhores árvores matrizes e, também, de 
um setor de dasonomia (banco de sementes) que ter'á vida longa, 
mesmo após os cumprimentos das compensações; 

• Ao contratar e treinar pessoal para as atividades silvícolas - de viveiro 
florestal, tais como coletor de sementes. sementeira, viveiristas, etc; 
cria-se um novo campo de emprego e renda com a qualificaçao da mão 
de obra, o que se reverterá em beneficio de médio a longo prazo para 
toda a comunidade, posto da possibilidade destes profissionais virem a 
criar futuramente os seus próprios viveiros florestais enquadrando o 
município a outros onde a produção de essências florestais já é uma 
importante fonte de geraçao de emprego e renda; 

Paralelo à edificação das estruturas do setor ambiental, deu-se também o 
treinamento da mao de obra contratada para estas atividades e, ainda, o 
mapeamento em campo das áreas a serem recuperadas conforme o acordado 
no licenciamento. 

2°· Parte: o passo a passo das atividades silvícolas em campo 

Uma vez feito o mapeamento das áreas de recomposiçao, estudou-se a 
melhor maneira de coibir a lnvasao de qualquer animal doméstico que pudesse 
comprometer estas atividades. Optou-se em cercar tais áreas de forma 
definitiva, com arame farpado. logo após os preparos das covas, abrindo-se 
mão de passagens e porteiras para prevenir que algum descuido, como 
esquecer estas passagens abertas, viesse a comprometer os plantios. 

Em seguida analisou-se o tipo de solo, a taxa de luminosidade, grau de 
umidade, padronagem, etc, destas áreas para que não se cometessem erros 
como o de se plantar espécie de caráter mais xerófito (de terra mais seca) em 
solo higrófrto (de terra mais úmida), ou espécie heli6fita (de pleno sol) em área 
de penumbra (ombrófita) e assim por diante. 

Após estas atividades essenciais foram marcadas as covas com varas 
ora de bambu ora de lascas de madeira. O espaçamento escolhido foi o de 1,5 
x 1 ,5m, bastante adensado e que garante uma maior competitividade entre as 
espécies e, por conseguinte, um maior crescimento em altura peta busca de luz 
(fototropismo). Como as áreas de recomposição são A.P.P ou em futuro 
adquirirão tal caráter, sem interferências em seu meio, a escolha do 
espaçamento foi a mais acertada. 

Feito este mapeamento, iniciou-se a abertura das covas, 0,7 x 0,7 x 
1,0m e o enriquecimento do. substrato com esterco, adubo e corretivos de 
acidez (calcário). No fundo de cova foi depositado uma camada de 
aproximadamente 20 em de altura de matéria verde - grama e capim roçado, 
para fermentarem e liberarem gases carbono e etileno, que tem papel 
semelhante ao de hormônios naturais indutivos para o surgimento de maior 
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número de gemas radiculares e, portanto, radicelas (raizes jovens), 
fundamentais para o fortalecimento e crescimento da planta. Preencheu-se as 
covas com o substrato enriquecido e regou-se abundantemente para que as 
reações biogeoqufmicas se dessem e ficaram as mesmas no aguardo das 
mudas. 

Enquanto estes procedimentos de campo aconteciam, constatou-se que 
somente a coleta de sementes na área e adjacências, muito complexa devido 
às diferentes fenologias (tempo de floração e frutificaçao), aliada ao tempo de 
plantio, germinação e tamanho mlnimo necessário para a repicagem (minimo 
de três folhas verdadeiras) e nos saquinhos até atingir o porte mlnimo para ir a 
campo (em torno de 30 a 50 em), demandaria um prazo além do imaginado. 

Optou-se entao em proceder ao plantio de um primeiro lote de mil mudas, a 
escolha do pedido das espécies baseou-se na listagem contida no processo do 
licenciamento, procurando-se realizar o plantio somente de espécies arbóreas 
nativas da região. 

Todavia, este lote ao chegar à área passou por uma contagem onde se 
constatou haver somente 803 mudas e que, mesmo sendo nativas e inerentes 
à região, muitas eram espécies nao constantes da lista indicada para o plantio 
repositório. Mesmo assim não foram descartadas e, após várias consultas a 
técnicos e especialistas, concluiu-se que nao haveria nenhuma perda ao Meio, 
posto de várias não serem o eplpeto especifico (planta especificada) do 
licenciamento, mas serem do mesmo gênero e famflia botânica e existente na 
região da área de interferência e mesmo de todo o município de Caldas. 
Também considerou-se o fato de que a maioria absoluta das árvores 
suprimidas eram primárias ou secundárias do estágio serial primário
secundário, não havendo climaxes e que, por toda a área, este terceiro grupo 
de árvores é o que apresenta maior déficit; déficit este decorrente do período 
de colonização quando os primeiros colonizadores davam preferência a este 
tipo de árvore por possuírem madeira de maior densidade e, portanto, mais 
resistentes e duradouras (madeiras nobres). 

Uma vez feita à contagem as mudas foram submetida à rigorosa 
inspeção fitossanitária, sendo submetido a uma "quarentena" no interior da 
estufa, para observação e prevenção quanto ao surgimento de alguma 
anomalia ou doença. Mesmo com este percalço, as atividades do setor 
ambiental, no tangente as atividades de produção do viveiro florestal 
continuaram. 

Passado o periodo de observação das mudas trazidas de outra área e 
constatado o seu bom estado fitossanitário, deu-se início a este primeiro plantio 
no per!odo das águas de 2011. O lote foi separado em três grupos: plantas de 
encosta (solos mais secos) - total de 429; plantas de baixada (solos mais 
úmidos) - total de 352; e o terceiro grupo, o das mudas de exóticas - 22 
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mudas, que foi descartado para as reposições florestais, mas reaproveitado no 
ajardinamento do setor administrativo. 

As de encosta foram plantadas na área que tornar-se-á futuramente um 
Corredor Ecológico, enquanto as de baixada foram plantadas em área brejosa 
(A.P.P) ali existente. Houve maior número de plantas higr6fitas e, portanto, a 
área brejosa recebeu um maior montante de mudas: 429. As 352 mudas 
restantes foram plantadas em faixa em trecho inicial de encosta. Perfazendo a 
soma das mudas de baixada às de encosta, o montante total deste primeiro 
plantio foi de 781 mudas. 

O acompanhamento continuo das mudas não impediu uma taxa de 
mortalidade pouco acima de 12% (letalidade de 94 mudas), valor perfeitamente 
normal e abaixo do esperado para este tipo de atividade (perda de 20 a 30% 
em média). Muitos são os motivos que explicam estas taxas de perda, mas, no 
caso especifico, as bruscas mudanças de temperatura parece ser o motivo 
principal. Motivo este que vêm somar positivamente à decisão inicial de se 
produzir as mudas para a reposição na própria área, uma vez já serem plantas 
aclimatadas naturalmente. 

Seguindo os tratos culturais, as mudas que não vingaram foram 
substituidas pelas primeiras mudas produzidas na área e que, por caracteres 
naturais destas espécies, atingiram o porte mlnimo para irem a campo: 
araucárias, ingás e aroeiras, elevando o número de mudas plantadas das 687 
vingadas no primeiro plantio para 1.014 árvores. 

Na atualidade existem mais de 800 mudas plantadas unilateralmente em 
saquinhos aguardando no trelado de desenvolvimento vegetativo (sombrite) 
para irem a campo. Todas apresentam porte e estado fitossanitário ideal para 
que se proceda ao plantio das mesmas nas áreas de recomposição. Sucede de 
as covas ainda estarem sendo preparadas e, com a chegada do inverno, o 
mais correto é que se aguarde ao inicio da próxima estação, a primavera, para 
as mesmas irem a campo, devido à forte estiagem que tanto caracteriza o 
inverno na região Sudeste. 

Este procedimento de se aguardar a estação mais propicia a esta 
atividade agro-florestal é a mais correta e sensata. De nada adiantaria proceder 
a estas atividades de campo se as condições climáticas, que agora reinarão, as 
comprometerão fortemente. Agora é época de se proceder aos tratos culturais 
ligados ao estado fenotípico e fitossanitário das plantas e, também, das 
atividades de viveiro. Tempo· de limpar e roçar pragas e ervas que estejam 
abafando e comprometendo as mudas; tempo de enriquecer o solo; tempo de 
conduzir as mudas; tempo de identificar parasitas, insetos e outros pat6genos; 
tempo de abrir novas covas e enriquecer o substrato, retornando-o para o 
interior das mesmas; tempo de se fazer relatórios técnicos de 



acompanhamento, como medição de caules-ramos-folhas. fotografar as 
mudas, etc. 

As duas áreas de recomposição florestais acordadas no licenciamento (mata 
ciliar- 0,5ha; corredor ecológico de interligação- 0,6ha) perfazem uma área de 1,1 
ha que somará um montante total de 1.650 mudas. Se levarmos em conta o 
espaçamento adotado para os plantios, de 1,5 x 1 ,5m, ao término das reposições. 
somente nestas áreas, o montante final será de 1.951 mudas, ou seja, haverá um 
plantio a mais de 301 mudas. Como algumas covas também estão sendo abertas, e 
outras programadas, nas bordas dos fragmentos, o total de plantio excederá 
facilmente ao de duas mil mudas, o que representará um ganho para a natureza de 
toda regiao. 

Os plantios foram feitos em forma de pequenos grupos de espécie próximos 
uns dos outros. Quando observamos uma mata notamos que ela em verdade é 
formada em sua maior parte por pequenas "ilhas" de plantas de mesma espécie 
muito próximas umas das outras, como forma de garantir uma melhor polinização 
das plantas, pois maior oferta alimentar e de pólen garante atrair maior número de 
agentes polinizadores, nos casos de zoofilia e, com maior volume de pólen, a 
anemofilia (polinizaçao pelo vento) tem mais sucesso . 

. . .. '·-. 



2· Listagem das espécies identificadas e que já estão plantadas nas 
duas áreas acordadas no licenciamento: 

Nome vulgar Nome cientifico 
Açoita-cavalo Lueheasp. 
Angico Anadenanthera sp. 
Aroeira Schinus terebinthifolius 
Aroeira-brava Lithraca verrucosa Sin.:L.brasiliensis 
Araucaria Araucuria anKustifolia 
Bico de pato Machaerium sp. 

~ -
Cambroé Ca.1earia gossypiosperma 
Canafístula ou chuva-de-ouro (?) Cjerruginea ou P.dubium (?)_ 
Canela canelão Cryptocaria sp. 
Cedro-rosa Ccdre/a fissilis · 

··-
Dedaleiro, pacari, mirindiba La(oensia pacari 
Embaúva Cecropia sp. 
Guaçatonga, guaçatunga Casearia sylvestrís 
Goiba-brava. gabiroba-da-serra Psidiumsp. 
Guamirim Myrciasp. 
lngá, íng_á-mirim lngiJ uruguensis 
lpê, píúna-amarela Tahebuiasp. 
Jacarandá-de-minas Jacaranda cuspidifolia 
Leiteiro, figueirinha Sapium glandu/atum 
Mulungu, moxoqueiro Erytrinafalcata 
Marolo, pinha, araticum, embira, Annona sy/vatica 
pasmada 
Mamiqueira ~nthoxylunJsp. 

Pau-pólvora, grandiúva, periauiteira Trema micrantha 
Paineira Chorisia speciosa 
Pitanga Eugenia uniflora 
Tamanqueiro, papagaeiro Ae~iphi/a sel/owiana 
Tingui Dictyoloma vandellianum 



3· Relatório fotográfico 

Foto 1: Area de plantio cerca, próxima a área do galpao do britador. 

Foto 2: Mudas em maior estágio de crescimento. 
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Foto 3: Mudas plantadas mais recentemente e menor estágio de crescimento. 

Foto 4: Plantio mais recente. 

Caldas, 04 de junho de 2.012. 

Celso Honorato da Silva Junior 
Eng0 Ambiental e Sanitarista 

CREA 5062902309 



ANEXO ': CONDICIONANTE 4 

A 

q ~ DESCRIÇAO .. _ .. _ :. ,; ·:.I 
ApreseRier proposta de, projelo conjunlo com o COOEMA. 
Goftselho da APA dll P<rdra Branca e éom n Reterv• Bi<>l6gics 
Pbdra do Conlç>l.o e proprlellírlos loca.is. com· o oojetivo de 
ompliaçiio oo pro)e•o -<:!O itnpl.arnaçao dos corro!lorcs "" 
""'lotnçAo e os tram,poiJns ecolóijicoo. bem como fl'><" ampliar a 
fal>to de veg~açllo no enlorno dos cursos d'égua. evitando 
assim o l'lssore~~monto e_.eumentMdó o hsbttm para- as esj)Cckts 
dà fauna em toda tt iíroa da pougonot do ONPM c APA Pcara do 

~~·-··-""' ·- ·-- --·--

PRAZO . 

I 

120 !lias 
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catdas, 7 de maio de 2012. 

AoExmo. Sr. 
Hugo Camac:ho Claros Júnior 
Prefeito Municipal 

NC. 
COOEMA- CALDA5-MG 

At. 

Jonathas C. Galdino 

Ref.: 

VIS8fldo atendimento à condicionante de licença Ambiental referente à poi'IQonal 
minerária com processo no ONPM n".830.280/1983, A EMPRESA DE MINERAÇÃO 
OURO NOVO LTOA, insaita sob CNPJ n°. 23.114.00210003-79, com eudereço Sitio 
Pedra Branca, Serra do Mnnhêo sino - Zona Rural - caldas-MG, vem através deste 
solicitar ao COOEMA- CALDAS-MG o que se segue: 

Apresen\Br proposta de projeto coniunlo com o CODEMA. 
Gons~lho da APA da Pedra Branca e com o Re.Serva Biológica 
Pedra do Coração e proprietârios locais. com o objetivo de 
ampliação do projeto d~ implantação dos corre<Jor~>"'S de 
vegelélçâo e os trampolins eeológi~:os, bem como para ampliar a 
toixa de · ... egetaç.i)o no entomo dos cursos d'água. evitando 
assim o assoreamento e aumet\ta.·.do o habit."ll p;;1ra as espécies 
da fauna em toda il área da poligonal do UNPM e APA Peora do 
Corilçào. ('"') 

R"t~,.,,. '~, ....... ,.. n .1·..,, _.fi_ ·· .. t .• ., j 1
" .. ,:vpr:;.-r .• ;~· •. -E~ 
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~P> -·--f[_ UNC!ôiiÃHiÕ __ _ 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA 
Anderson Marcos Barbosa 

Geólogo- Resp. Téc. pelo processo de licenciamento ambiental 



Oficio n°030/2012 Caldas, 23 de màio de 2012. 

Assunto: Solicitacão. 
Referência: Requerimento no. 598, de 08 de maio de 2012. Proposta 
de projeto conjunto de corredores ecológicos. 

Prezado Senhor 
Ante~ipo votos cordiais e venho pelo presente oficio, tendo em vista o 

pedido da empresa quanto à criação de um projeto conjunto, conforme 
condicionante emitida pela SUPRAM SM, apresentar um posicionamento quanto 
ao pedido. 

Friso a alegria em saber da possibilidade de criação de tal projeto, ação 
que possibilita a criação de um Instrumento de captaçi!io de recursos por parte 
da Prefeitura Municipal de Caldas, cóm- a SEMAGRo--- .. Secretaria de Melo 
Ambiente e Agropecuária e este conselho, ação conjunta que permite o bom 
planejamento de aproveitarmos os fragmentos e remanescentes florestais já 
existentes, e possíveis ampliações, para termos cada vez mais ganhos 
ambientais no Planalto da Pedra Branca. 

Contudo projeto de tal porte, necessita de um tempo mais amplo e de 
mobilização, e observando que o CODEMA, bem como . a SEMAGRO no 
momento, não possuem estrutura orgânica suficiente para elaborar tal projeto 
em tempo hábil, bem como a proximidade do período eleitoral que começará 
em aproximadamente 43 dias. Confoqne djscut!Jjp em reunjão dg__Ç~ 
spUc1taremos urp prazo dt; 12 (dpze\ mr:sgs p;,ra que Q05Mmps 
cop1untaqu;ntt etgbp@r §1'e pmieto. ondg g CODEMA nece:~sitarA d@ tgdp 
apglo técnico da gmpre§ij 

Aproveitando o ensejo, solicitamos que a empresa · nos encaminhe 
cópia da LO~Licença de Operaçio emitida pela SUPRAM SM com as 
condicionantes solicitadas pela mesma, em pelo menos 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste; e destacamos que no momento oportuno 
convidaremos representantes técnicos da empresa para participarem em 
reunião do Conselho, momento em que por ventura, já tenha sido esboçado 
algum plano para a confecção deste projeto entre a SEMAGRO, a diretoria do 
CODEMA e representantes técnicos da ·empresa. 

Certo de contar com a atenção e compreensão dos senhores, apresento 
votos de elevada estima e consideração. 

Sem mais para o momento, atenciosamente. 

-----::s::.+À>J C. ~IJ...,., 
Jonathas cartos Galdlno 

Presidente do COOEMA 
Caldas - Minas Gerais 

Ão·sr:-.--
ANoERSON MARCOS BARBOSA 
Geólogo 
Responsável pelo Licenciamento Ambiental da Empresa 
EMON - Empresa de Mineraç!io Ouro Novo 

... .,~ -; . 



ANEXO· CONDICIONANTE 10 

UIW.O ' ·::oescRIÇÂO !' :: 

10 Apra$entar est;;. sonre a mêitlênoa aà espécié Alstroemcria I 
variegala, na região do planalto de Poços de Caldas. 

PRAZO=:] 

I 
180 dias 
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EMPRESA DE MINERAÇÃO 

OURO NOVO 

Estudo de campo comprobatório sobre a presença de espécie endêmica de 
Alstroemeriaceae na regUlo do planalto de Poços de Caldas, mais 

especificamente no município de Caldas- Estado de Minas Gerais ·Brasil 
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1- Introdução 

Para facilidade de entendimento sobre a familía Alstroemeriaceae, 
dividiremos esta introdução em dois itens: 

A- Distribuição Global 

Trata-se de famitia botânica neotropical distribuída desde a regiao central 
do México até o Sul da América do Sul, com maior concentração na Região 
Andina, abrangendo aproximadamente 150 espécies catalogadas até o 
momento, distribuídas em cinco gêneros: 

- Alstroemerla 

-Bomarea 

- Leontochir (•) 

- Schickedantzia (••) 

- SWchickedanulelfa (**) 

(•) Gênero monotipico, exclusivamente nativo, no Chile. 

(••) Estes dois últimos gêneros são monotípicos e nativos da Argentina. 

Em todos os palses em que foram identificadas tornou-se claro que se 
trata de família que apresenta uma relação direta e preferencial com áreas de 
maior altitude, o que explica haver maior número de espécies na Região 
Andína. Embora haja alguns representantes, em número reduzido, em áreas de 
menor altitude, mas nunca inferior a 400m. 

Cabe salientar ainda que a maioria das espécies da famtlia 
Aistroemeriaceae tem distribuiçao geo-restrita, o que equivale dizer que, uma 
dada espécie existente numa faixa de área é encontrada exclusivamente nesta 
faixa limite, sendo que uma maior variação quanto às condições abióticas como 
temperatura, altitude, umidade, composição química do solo, taxa de 
luminosidade, etc., constituem fatores limitantes a uma maior distribuição 
territorial, embora a referida famllia botânica permita um fácil cultivo induzido a 
partir da sua reprodução vegetativa, seja no nlvel de sementes, seja em nível 
de divisão de rizomas o que, nas últimas décadas, vêm se mostrando uma 
atividade agr!cola viável e rentável, não apenas em seus fins comerciais, mas, 
mais importante ainda, no tangente ao caráter preservacionista, garantindo a 
perpetuação das espécies. 

Tal característica comportamental de adaptação a um Meio restrito 
acaba limitando e comprometendo uma proliferação da espécie, tornando-as 
limitadas a uma dada área a partir de seu epicentro o que, do ponto de vista 
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ecológico, caracteriza um alto grau de risco para a extinção da mesma. Como 
na atualidade o cultivo de Alstroemerias mostra-se amplamente viável, 
dispondo de uma tecnologia acesslvel mesmo a pequenos produtores. temos 
neste fato a melhor forma de preservação das espécies desta família. 

Lembrar que a peculiaridade de uma dada espécie apresentar dispersão 
restrita a uma dada região, peculiaridade esta a qual classificamos como 
"endemismo", soe interessante e singular, não deve a mesma ser vista como 
mote a radicalismos, pois as visíveis e comprovadas mudanças climáticas, 
consorciada ao seu próprio aumento, nao mais garante a sobrevivência de uma 
espécie endêmica ao seu único Meio, carecendo de alternativas racionais a 
sua própria perpetuação, como o seu cultivo em estufas e viveiros. 

B· Distribuição no Brasil 

No Brasil ocorrem aproximadamente 40 espécies pertencentes aos gêneros 
Alstroemeria e Bomarea, prevalecendo maior número de representantes no 
gênero A/stroemeria. O que mais caracteriza as espécies existentes no Brasil é 
a sua nítida preferência por locais úmidos, de solos ricos. profundos e 
sombreados. Todavia, nao é o caso da Alstroemeria variegata, recém 
catalogada e alvo deste estudo. Esta espécie endêmica da região do planalto 
de Poços de Caldas, mais especificamente ao município de Caldas, mostra~se 
sui generis quanto as condições abióticas de sua gênese e desenvolvimento, 
posto serem encontradas em solos Litólicos (afloramentos rochosos), muito 
expostos aos fatores do Meio como luz direta, calor, ventos, chuvas, e com 
solos pouco profundos, embora ricos em matéria orgânica mas que, em 
verdade, não passam de "sulcos, reentrâncias, nas rochas" cujas 
peculiaridades limitaram uma melhor distribuiçao da espécie e, por 
conseguinte, puseram-na ao longo dos séculos em risco eminente de extinção. 

2- Descrição Botânica da Alstroemería variegata 

Para a descrição da Alstroemeria variegata, reproduziremos o artigo 
científico da doutora Marta C. Assis, pesquisadora do Centro Nacional de 
Pesquisa de Monitoramento por Satélite (CNPM). Centro este pertencente à 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

A doutora Marta C. Assis é na atualidade a maior especialista da família 
Alstroemeriaceae no Brasil, responsável pela descoberta, descrição e 
catalogação da referida espécie em estudo. 

Este artigo foi publicado na Revista Brasileira de Botânica, Volume 25, 
páginas 177 a 182, de junho de 2.002, constituindo o mesmo uma sinopse 
extralda da Tese de Doutorado defendida por esta pesquisadora na 
Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2.001. 
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• (. .. .) Erva ereta, 0,5-0,8 m alt.; ramos cilíndricos, glabros. Folhas do ramo 
vegetativo ressupinadas, nllo amplexicaules, cattáceas, congestamente 
distribufdas por todo o ramo, 2,3-6,2 x 0,6-1,1 em, elípticas a oblongas ou 
espatuladas, ápice agudo, baseestreitamente atenuada, g/abra na face adaxial 
papilosa, nervuras proeminetes na face adaxial. Folhas do ramo reprodutivo 
ressupinadas, não amplexicaules, cartáceas, congestamente distribuídas por 
todo o ramo, 1,2-9 x 0,5-1,5 em, elfpticas a oblongas ou espatuladas; ápice 
agudoi, base estreitamente atenuadas; face adaxia/ glabra, abaxial pailosa, 
nervuras proeminentes na face adaxial, cimeira umbeliforme simples, pedicelo 
paipiloso, 2,5-6 em compr.; brácteas foliosas, membranáceas 1,5-4.5 x 0,5-1,3 
em; bractéolas não vistas. Flores patentes, sem odor, campanuladas, robustas, 
4,5-5 em compr.; tépalas externas vermelhas a amareladas, rubro-variegatadas 
e maculadas, semelhantes entre si, espatuladas, ápice mucronado, base 
atenuada a SUperiores. 4,2 X 1,3 em, BS inferiores 4 X 1,2 Cm; tépa/as internas 
vermelhas a amareladas, rubro-variegadas e maculadas, semelhantes entre si, 
espatufadas, ápice levemente apiculado, base atenuada, margem distai inteira 
ou ligeiramente crenulada, as superiores ca. 4, 7 x 1,4 em, a inferior ca. 4,1 x 
1,2 em; estames inclusos, filetes papilosos no terço proximal, ca. 3,2 em 
compr.; estigma incluso, estí/ete glabro, ca. 3,3 em compr.; Cápsula imatura 
turbinada a obcónica, ca. 2 x 2,2 em. Distribuiçlio e Fenologia: A. varieqata é 
ENDtMICA de Caldas, Minas Gerais. onde é encontrada em altitudes elevadas 
em afloramentos rochosos. Floresce de novembro a fevereiro e frutifica em 
janeiro. 

A Alstroemeria variegata, como o nome indica, caracteriza-se por apresentar as 
flores com todas as tépalas variegadas. Além disso. as fofhas são cartáceas e 
congestamente distribuídas pelos ramos vegetativos ·e reprodutivos, o que a 
toma semelhante à Alstroemeria foliosa. No entanto. as flores de A. foliosa não 
sllo variegadas, as tépalas externas niio possuem manchas e as internas slJo 
rubro-listradas. (ASSIS, M.C. 2001)." 

3- Análise Comprobatória de Campo 

A análise de campo com objetivo de comprovar se a Alstroemeria 
existente.na área da Mineraçao Ouro Novo é de fato a Alstroemeria variegata 
baseou-se em análise comparativa de suas partes botânicas com a literatura 
técnica-científica disponível. Para tanto algumas amostras dos ramos 
vegetativos e reprodutivos foram coletadas e procedeu-se ainda uma análise 
visual das condições físico-química-biológica do habitat em que surgem 
espontaneamente. 



4- Conclusão 

Após estes esclarecimentos, os membros desta equipe técnica 
concluiram que a representante da família Alstroemeriaceae existente na área 
estudo, a Mineração Ouro Novo. é de fato a Alstroemeria variegata e que a 
mesma surge espontaneamente em afloramentos rochosos, sempre numa 
mesma faixa de altitude, em sulcos e reentrâncias naturais existentes nas 
rochas e onde houve muita deposição de matéria orgânica, principalmente 
partes botânicas velhas de Apoaaeae (capins), representando os elementos 
orgânicos essenciais, consorciada com aposição de particulas minerais 
(poeira) oriunda das ações abi6ticas (chuva, vento, calor, etc). representando 
os elementos minerais essenciais. Cabe salientar ainda que estes solos se 
mostram continuamente recobertos por vegetação herbácea. o que lhes 
garante uma boa taxa de manutenção hídrica (umidade) pelo sombreamento. 

O trabalho feito pelo corpo técnico, tanto in loco quanto laboratorial, 
baseou-se em uma análise comparativa · das partes botânicas, mais 
especificamente os ramos vegetativos (ramos e folhas) e reprodutivos (cimeira, 
flores e cápsulas-sementes). com as descrições disponíveis em literatura 
especifica, levando-se ainda em conta o raio de abrangência-dispersão 
esperado para a família Alstroemeriaceae e descrito nos estudos de SANSO, 
A.M. & XIFREDA, C.C in Generic Delimitation Between Alstroemeria and 
Bomarea (Aistroemeriaceae), de 2001. 

Tendo as descrições literárias situando como epicentro da gênese da 
Alstroemeria variegata a montanha Pedra Branca, à qual a área em estudo 
compOe uma das faces de sua própria base, dissipou-se todas as dúvidas: a 
Alstroemeriaceae existente nos afloramentos rochosos da Mineração Ouro 
Novo é, de fato, a espécie endêmica Alstroemeria variegata. 

Uma vez comprovada esta verdade e, sendo a referida espécie uma 
planta com caracteristicas notáveis, não apenas pela bela inflorescência, porte 
e folhagem luzidia, caracteristicas de alto valor de mercado, mas também por 
ser de fácil manuseio, incluindo o transplante para áreas seguras de 
reprodução e, havendo ainda na atualidade tecnologia de ponta quanto à 
viabilidade de seu cultivo comercial, tomamos a liberdade de sugerir que esta 
possibilidade se torne uma realidade. Não apenas como uma nova fonte 
alternativa de renda. mas também, como forma de garantir a perpetuação da 
espécie. 

Caldas, 04 de junho de 2.012 

• ••• • •• <. -•• ;,· -~' - • 

Celso Honorato da Silva Junior 
Engll Ambiental e Sanitarista 

CREA 5062902309 

·•: .. _.-.,., .... ' '/ .... i 
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Caldas, 7 de maio de 2012. 

Ao Exmo. Sr. 
Hugo Camacho Claros Júnior 
Prefeito Municipal 

AJC. 
CODEMA- CALDAS-MG 

At. 

Jonathas C. Galdino 

Ref.: 

Visando atendimento à condicionante de Ucença Ambiental referente à poligonal 
minerária com processo no DNPM n°.830.280/1983, A EMPRESA DE MINERAÇÃO 
OURO NOVO L TOA, inscrita sob CNPJ n°. 23.114.002/0003-79, com endereço Sítio 
Pedra Branca, Serra do Maranhão sino - Zona Rural - Caldas-MG, vem através deste 
solicitar ao CODEMA- CALDAS-MG o que se segue: 

Aprc:set~!élr prupos!a ::e pro:e:o ::njdnto com o CODEMA. 
Conselho da APA aa Pedra Branca e Gom ;_: Rese:va oiolóc c8 
Pecra co C::>:~ç~to e ;xo:~ril'lüriDs lm:ai<;. com c Ct)júlivc- de 
otmpliacao ::co ;xo_ieto (lo:.• iw p.antac;/ro dos co-recurv:; cJr. 
ver;mta:.;ao P. :1s [r8fl' pc11ns <':~oioqicos. be''' :~:):Tiü ::;aa arr p::c:tr ;:; 
taix<: de ·vegetaç.i)c :10 <VH0,.:1o dos c-.Jrs:::-s d'aQua evita :1do 

;issim :;; assore3nwnto ê :'IL:!)~~r'rl<ndo o h<=~bitnl par~ as es:;cdcs 
da l<:liJfiU en- :oda a ~nJa da poti;:;orml do 1..)1\:PM e .APA PeCra :::c 
co~·<)çác. 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA 
Anderson Marcos Barbosa 

Geólogo- Resp. Téc. pelo processo de licenciamento ambiental 



Oficio n°030/2012 Caldas, 23 de maio de 2012. 

Assunto: Solicitação. 
Referência: Requerimento n°. 598, de 08 de maio de 2012. Proposta 
de projeto conjunto de corredores ecológicos. 

Prezado Senhor 
Antecipo votos cordiais e venho pelo presente offclo, tendo em vista o 

pedido da empresa quanto à criação de um projeto conjunto, conforme 
condicionante emitida pela SUPRAM SM, apresentar um posicionamento quanto 
ao pedido. 

Friso a alegria em saber da possibilidade de criação de tal projeto, ação 
que possibilita a criação de um instrumento de captação de recursos por parte 
da Prefeitura Municipal de Caldas, com a SEMAGRO - Secretaria de Meio 
Ambiente e Agropecuária e este conselho, ação conjunta que permite o bom 
planejamento de aproveitarmos os fragmentos e remanescentes florestais já 
existentes, e possíveis ampliações, para termos cada vez mais ganhos 
ambientais no Planalto da Pedra Branca. 

Contudo projeto de tal porte, necessita de um tempo mais amplo e de 
mobilização, e observando que o CODEMA, bem como a SEMAGRO no 
momento, não possuem estrutura orgânica suficiente para elaborar tal projeto 
em tempo hábil, bem como a proximidade do período eleitoral que começará 
em aproximadamente 43 dias. Conforme discutido em reunião do CODEMA 
solicitaremos um prazo. de 12 Cdozel meses. oara que possamos 
conjuntamente elaborar este projeto onde o CODEMA necessitará de todo 
apoio técnico da empresa 

Aproveitando o ensejo, solicitamos que a empresa nos encaminhe 
cópia da LO-Licença de Operação emitida pela SUPRAM SM com as 
condicionantes solicitadas pela mesma, em pelo menos 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento deste; e destacamos que no momento oportuno 
convidaremos representantes técnicos da empresa para participarem em 
reunião do Conselho, momento em que por ventura, já tenha sido esboçado 
algum plano para a confecção deste projeto entre a SEMAGRO, a diretoria do 
CODEMA e representantes técnicos da empresa. 

Certo de contar com a atenção e compreensão dos senhores, apresento 
votos de elevada estima e consideração. 

Ao Sr. 

Sem mais para o momento, atenciosamente. 

- "1 /) f) •J --------;-5 ::,~c~ ~ b·) I r ''<\rv 

Jonathas Carlos Galdino 
Presidente do CODEMA 
Caldas - Minas Gerais 

ANDERSON MARCOS BARBOSA 
Geólogo 
Responsável pelo Licenciamento Ambiental da Empresa 
EMON - Empresa de Mineração Ouro Novo 

Rua Capitão João Batistas. 35, Centro, Caldas, Minas Gerais 
CEP: 37780-000 telefone: (()}.-x35) 3735-1300 

meioambientecaldas@yahoo. com. br 
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Empresa de Mineração Ouro Novo ltda Caldas, 31 de Julho de 2013 

Ao. 

CODEMA- CALDAS-MG 

limo. Sr. Murilo Ribeiro da Silva 

R e f.: 

Visando atendimento à condicionante de Licença Ambiental n" 174/2011. A EMPRESA DE MINERAÇAO 
OURO NOVO L TOA, por meio de oficio n" 598 de 08 de maio de 2012 solicitou ao CODEMA o que se 
segue abaixo. Em resposta (vide anexa), o CODEMA solicitou na ocasião prazo de 12 meses para o 
atendimento do pedido. Tendo em vista o fim do prazo solicitado em 23 de maio de 2013, a empresa vem 
através deste, solicitar novamente ao CODEMA- CALDAS-MG o que se segue. 

i\presen~ar propos:a r;e pro;e:o :::on1unto com n CODEMA, 
Conselho (!3 APA da. Pec:ra Br.uncH e corn ~I Rese.--.,~ 3iul0-c:ca 
Pedra co Cüraç~o e propriel~trios locais. com o ctJ1ct,vc- de 
.arnpl!açao de pro)~!'iú (1C irr~p:anraçüo dos r.o~·recorcs <le 
vegetação e os trarr~pcl!ns AGüiogkos. berr"! co:no :-Jar~; atr'p:;ar a 
laix.a de vegetaç:áo no enrornt."' dos c..Jrsos c·agua ev1t<.rndo 
rl5sim o assor~:-:rr1onto e Z1Ln··r ... ~'lt~'ndo ::> h.abittd para as e!S;.:údes 
da launa err tocJa i) it,...ea (1a f)Oiiç;onat do DI\!Pr-..~1 ·~ APA Pc<ka co 
COr'<:'H:::Úo. 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA 

Anderson Marcos Barbosa 

Geólogo- Resp. Téc. pelo processo de licenciamento ambiental 

Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda 
Faz: Serra do Maranhão, s/ nº- Zona Rural- Cx. Postal 65- Caldas/MG- CEP: 37.780.000 

Filial 03- CNPJ: 23.114.002/0003-79 - I. E: 103.842.198.02-60 
Tel: (35)9112-9389 - (35} 9136-9281 - E-Mail: ~9nradQ@ria@msQ,corn 
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Empresa de Mineração Ouro Novo ltda Caldas, 6 de dezembro 2013 

Ao. 

CODEMA- CALDAS-MG 

limo. Sr. Marcos Ferraz 

Ref.: resposta aos oficios oficio n• 598/2012 e of. Sn recebido em 02108/2013. 

A EMPRESA DE MINERAÇAO OURO NOVO L TOA, vem através deste solicitar posicionamento aos 
oficios supracitados referente ao atendimento de condicionante de licença ambiental transcrito a seguir, 

Apresemar p~oposta GC! pro;e!o ::or~junto com o CODEMA. 
Conselho <ia APA da Pe-dr~1 Branca e com t.: t~esef'.;a B•olàc.ca 
Pedra co Cor2~ão e :1rcpriptélrios locois. co~ o Oi)jcti·Jc .... de 
arnphacao c~ o ;JiOie!o de ín· p:antaç;_iç dO!:- r.o"re::orcs de 
vege!;Jçao e os tr;:~mpclln~ .,,~olo\)it:os. bi>rr1 <~o·n<J :;ar<> ,.,,.p;iar a 
faixa de vegetaç8.o r.o en:orno dos c:.JJSOs d'é.gua. evitundo 
;lSSun o :assoreamc-r\to e ~~...;mt*~•~t~J<Klo o hr:'tbitat p.;.tra as espCcies 
da fauna err: roda;:: ttre.<,t (!a pohÇJunal do ONPrw1 e APA Peêra -:.:; 0 
Co(a~:üu 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA 

Anderson Marcos Barbosa 

Geólogo - Resp. T éc. pelo processo de licenciamento ambiental 

Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda 
Faz: Serra do Maranhão, s/n2 ·Zona Rural- Cx. Postal 65- Caldas/MG- CEP: 37.780.000 

Filial 03- CNPJ: 23.114.002/0003-79 - LE: 103.842.198.02-60 
Te I: (35) 9112-9389 · (35) 9136·9281 · E-Mail: CQ!l~adofar.@.@lmsn.c(lc, 

Jb .~q{t/ ~· .· __./ . ; -;_/ 

~ 



-

À 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA 

Oficio SEMAGRO n°. 002/2014 Caldas/MG, 09 de janeiro de 2014. 

Assunto: Projeto conjunto EMON, SEMAGRO e CODEMA. 

Referência: Processo COPAM n° 00116/2000/004/2010 

Com meus votos de préstimo me reporto por este, em resposta à 

solicitação recebida em 06 de dezembro de 2013, para informar que a 

SEMAGRO em conjunto com o CODEMA, está elaborando uma proposta de 

projeto para implantação de corredores de vegetação, trampolins ecológicos 

e ampliação das fa1xas de vegetação no entorno de cursos d'água, na área 

da poligonal mineraria da Empresa de Mineração Ouro Novo e na Bacia do 

Ribeirão dos Bugres, inseridas na APA Santuário Ecológico da Pedra Branca. 

Solicitamos que seja agendada uma reunião entre a SEMAGRO e a 

equipe técnica da empresa para apresentação e deliberação conjunta, sobre 

a conclusão do projeto e sua execução, visando o cumprimento da 

condicionante estabelecida pelo COPAM, para emissão da Licença de 

Operação da empresa. 

Aproveitamos para declarar que a Empresa de Mineração Ouro Novo, 

se manifestou à SEMAGRO e ao CODEMA, para a realização do referido 

projeto, desde o ano de 2012. 

De tal forma, certo de contar com vossa costumeira atenção, nos 

colocamos à disposição ao que for necessário. 

Atenciosamente. 

7 

~-
Luís Antonto Fonseca Teixeira 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária 

Empresa de Mineração Ouro Novo 
Senhor Anderson Marcos Barbosa - Geólogo Responsável 

Rua ( :apitão João Bausta.s, 35, Centro, Caldas, \-fina' (rerais 
CEI': 37780-000 telefone: !Oxx35) 3735-1300 
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Trecho: 1-.W de E'pomha ·Senador Corlõ: - Pavunmbção c1ou BJclho-

~~~;.,~ÍI~~~:~]~a;-s~\~-: 1~;~::~ 
hUió H.:ring.;r4"azcada Bda Vllib - D.fei..:ultura ( 10&,80 hectares) 
c sih1cullura {111,50 hçct.m;s)- Sant.ma do I\lanhuar.,.-ui~:IG- P.\ n'' 

=J:~L~~:.:!~~ ~t~~!o: ~~~v!·~a::o: 
dlspos.lçio fin;d de rc:çjduoG de serviços de uúdc (grupo A - infcct:aDtc 
oo biolügicoro)- Vieiras/Mfi- P/\ n" 28420120111001!2011- \'aladadc; 
08.'12•:!ll15-(~ 1. *VtcaJic PauJ.1 de Almeida.- Posto r~cn~ 
dor- lt.drn Tei..."'I:..,Ta'MG- PA n~ I0:_\67120lll001/2flll- \'alidadc 
30."1li1015 - Cbuc L "'IVilDir GI:J"aldu Domingos- ME- Fabricação 
lic t:Siruturas pn."...m.oldadoti, de: ooncn:to - Dores do TW"\·olMG • PAu" 
11473/20lli001.'20ll- V.:alid.Jdc.: 01:'12/101 'i- Cl.use l '~'Os.;;ar Mila
gres Ne~1Sítio Santo. Ta-e7a- Avicultur..a de corte c repnxfuçio (30.500 
~bc....-J - \"lli05a .. MG - P.-\ n" 26194·'2011/00112011 - Valididc: 
02il212II15- CL"\t.&C 1. •c.vl06 Fáblo Nogueira Rivdli.; Outrn'Sitio 
S;aut.tna- /\\it:ultura de corh: c n:produçã.o (90.000 r.;.tbc~s)- Rarba
l:eualMG- P:\u"OS6l2/2010/0lll.'2011- Validade:: 112/IZ/2015- CJU'Jt." 
2. •Fundição C&gtw:cs lndW.tria Mculúrgi~.:a Ll.da- Pmdução de 11m
dado de faro· Catai!UaS~/~{(j- P-\a" 07542.'1006'002.:2011- V.alid;ade: 
30/ll:'2015- Clau'é 1. •Pac:ira Scnalha"ia Uda- ME- San.Didla
Guiriccma.'MG - PA n" 2~6K1!201L'OOI/101l - Valid.Jdc: 24/ll-'2015 
- CJauc I. •Joaquim de Olivci.ra .NO\ ar.;s - La\.-'J";U c extrações - Santa 
Rárban.do Monte Vadc/MG- P..-'\.n" :U,.t.Zl/~11/001.'2011- \alidatk 
29!1!,"2015- t1~e L •Bda Ucllla Allnu;ntos, l.Ld;~.- t"'ompo,;tagcm de 

( ( 

DIÁRIO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE ZOU 31 
rc;::siduos lndwtriaí&- .<\stoltO Dutra.'MG- P.\ n" 0189812007/004·'201 I 
-Validade: 24111/2015- Classe L •Lati~nios Ponte No-..·a Ltda- Prc
~~do lc.ik: e fab!:"ica!j-ão dt: produtOll de lati~.:ínJo~> • Santa Ril.l de 
Ib•Opoc.t/MG- P-o\ n'" li8ROI1005/00212011- Validade. 14/10/2015-
Classe 1. *Ibor Transporte: kodoviàrio UW, - Traru:pnrtc mdoviU'ío 
tk: produtm; pc:rigtlllo~. conforme decreto tCdcral 96.044, de 18.05.88-
Juiz de Fora!MG- PA nu 00346/19971012!2011 - ValidJ.dc: 24-'ll/20 15 
- r:lillil!t: .1. "'Lal.ic~osliliza.b~ Fraucisca ~os _Santos- EPP -Pn.p.u-d
lf<'ÍII do lt::ttc t: tabnçao;ão de ri ~~utos de lattdrum R T ~:ix.to:ira,;:'MG - P-\ 
n" fi7496.'200:5/0021201I R \ahda.de: 21/Ill201:5- CW,;c 1. *Coruotru
ção :t..ini LULa - l)udobramen~ de: mad~;ira - Espaa Fdiv'MG - P.-\ 
n" 26379.'2011 001/:!0ll- Validade:_l8/ll.'W15 ~ C'l.iitõSe 2. •Ipamar
mocc ~ ~ A,_J.udhamatlo, btneficwnatto. prqmrdç.lo c traru;fOJm.s
yão d~;; mmaat!l não metált~, não as,;ociat.los à r::xtraçio - lpancanal 
MG - PA n" 1639212011100112011 -Validade: 0~112/2015- C13S!Ic I. 
*Gaaldo Jardim de Olivcira- AvicuUwa de corte c reprodução- Antô
nio C.arlos/MG • PA n~ 1572911005!002'1011- Valílbdc: 0&-'111201S 
- CJaase I. •Elias Paulo de: Campos - ,\vicu.lan de em te: e reprodu
ção c culturas ilnuais, ~lumdo a oleri~:ultura- B.nba~;..,-na/MG- PA n" 
15 715!2005!002/20 11 ~ Vaúdadc: OSJ12/20 15 • Classe 1. "José C.-as11J.. 
miro Toledo/Córrego do llalmit.al- Cati:i.:ultura (44,75 h-.:ctar~:S), oo-..·i
nocultnu de corte t4 cabeças) c ~tcCJ.dor c: de;:,;polpildor (22.5 tonc:Ll· 
d.u;i.mo) - ~tanbtaçu./MG • PA n" 0354:;1:2006.'001 '2011 - Validade. 
OM/12/2015- Ll.a.s.sc L *Anccir Sc.herrc:/Córrego do Euia • Bovino~<UI
turn decork(IOOO caheç<u~J• Mutunt~MG·PAn" Ui&69/.2011/00I!20il 
- Validade: OB/12i20 15 • ClaM~c L 
r.\hti,)..,.~·mr}~:ro: t;.:j;:J..- _-t)mrm'&-... ili\t_i ~ll'b~lctt'nhit::' ·udm-Jn'ba 
81283/07. Lm:.al o.lc: infr;a.,:jo:E.:d..t.:ma 

Autuado: João Rooa tla Sit .... a 
Auto de inJ:tação (i...{l-4512008 inda.Jdo J.o boletim de uc.orrêncí.a 

81330/07. Local de ocouência: E."\:trana 
l3 H-1710 · 

Secretaria de Estado de 
Esportes e da Juventude 

Expediente 
RESOTJIÇÃO SF..F.J N"IJH(".!Oll. 

AHcra a Rco;nlu.,:ãu SFEJ nG xJ:2011. 

O Secretário de l~t.ado de EsJKll"ta c da JU"\'aJ.tlldc nu lli>CI <Lu; atúhui
..;OOs que lhe coníáe o art. 9J, lb. da Constitui~u dn F.stado de Mi11.1ll 
G!.TiÜS, 

RF ... 'i(JLVE: 

Art. l"Fium al.tcr.Wos o preàmbulo, c ll .'\nc,wl da RC!inluoyão SF.EJ n" 
8112011, que pitll113m .1 vigorar com a. seguinte tet.laçãu 

:""{:umtitui Comissão de AuiU.çio e CumlAA.Iu de: Rt:eur80ll p.tra iioJ; de 
Implca;nenta.;ão do pro.:a.so tk . \ ... afutçio de: u~cmpaili(l lndividu.al t; 

E.!ipct..,a! M S~c:L\ria de E.t.bdo de Espoltes c da Juvmtudc'"'. 

An..xoi 

· c da. Juventude 
Comlssão Avali.v.dora: ADII Arill 
fllefil!; . 

Sd'Vid.n a Escolhid "' : Lílimc F~lix., M.\."iP38l.456-3 
Surlcmto-J: Luzia .\h·ca ik Oliveir.a, t-.fA')P. 1072178-5 
Ro:w~t: Fem::ira de Andcatk l,Una, MASP 364.542-1 

~~~;?L~!e~:~sP~t~~-~ 
Sc:rviaio.r(a Lu.zi.:t.-\Jvc:sdc:Oiiveir Mi\SP.I072178--5 
Servidor( a Rouru:Farcira de. Anch"adt: l.una "'L\SP 364.542-1 

Art..2" f.)lli! Resoluçi1> entra em vigor na dat.a do: &ua publicação. 

pl.1flaru a~ln an vigor na data Jc .IPla puliho,:.;a.yjo 

ATOS .\SSJN . .\JX)S PELA DIRETORA DF. GEST :i.. O DE PF.SSO 1\S: 
REGISTR..AAFA.'\TAMENTO J'Rf:Ul\fiNAR :\ APOSENTAIXJRli\., 
nus tallos do ~ 24 do 4o 36 da Üm111duiyão F..st.adual/1989, do11 
servidor~ 

Aillon Heraldo <inmCll. de !"'.a,;IJo, Mup 1031858-l. a partir de 
6il1f!Ol1, rcfaente ao cargo de Auxiliar de Transportac, c Obru Públi· 
cas, Côdigo Al"'TOP, Nível lll, GJ.·au D. 
J:.'J"lU1cil!co Custódio Fa-tcirJ.. l\Ja&p 1000577-9, • p-.utír d~ 5! 1211011, 

rc:fc:rcntc ao cvgo de: Auxiliar de Tram;;portcs c Obr.u Púhla~. C Odigu 
AL'TOP, "S'ivcl I, Gran G 
Jo11~ GornçS lk AraUjo, 1\Usp 11128081-6. ot part11 de 29tll/20ll, rd"o

rc:utc ao c.arto dt: .\uxiliar lk Transport.es c:: l>bf"as Públic.u, COO:.i~o 
AHfOP, Nívd IV frtau O 
REGISTRA AFASTA."M.El\.'TO POR MOTIVO DE LUTO, nos ta-

mos d 3línea '1)'' do art. 201 da L.:i n" 869, de 5:7/1952, por oito diu, 
dos ~>er\'idores. Ya..~p I03125K-5- l011êc ~kndcs Farcll·a... 01. pa.rtir W:: 
25/11'201 L Masp 1031395-5 -Pilulo Ribeiro.. a p.artir d~.: 26/111 2011. 

A Dirçkoria de Gestão dt: Pet~H\lilli, atravé~ da Jwtt.l Médica, defc:Jc 
al,IÕ) li~:c:u'i-'{S) médK:a.(s) llOfl temtuli da I.ci M6~.152 ao(~) ~CI""\idor1'-""~~) 
0."~58l96-2 Jurgc Cuna:ição 1Unita._ de ::vn.:·~_HI il 4/ll•lOII. 2 
Jiati, \rt. 158 • I; 1022969-&., Elton AlvCII de SOU7..a, de I 12'1011 
a 31'12/:Wll. 31 dias, Art. JSS • l; l02306S.8, Carlos Godoy, de 
4/ll/2011 a 12il.21.2011. 9 W:as. Art 158 -I; 1011061-1. ?>.Lu-ia da Con
solac.ao C. Gah·ao. dç 28.111/1011 a 28'11.'1011. I di<lll, ·\rt. 158 -I, 

de Y..fDI;u. Gerais- llJCEMG, no w;o de 5UiJ8 atribuiçõa. CONCEDE 
GRATIFIC.\ÇÃO ESPEllAL, nos lcarn06 do oart. 6'' da Lei 11.456., 
de 25 de abril de 1994, ao servidnr, ~-.W.p 1131453-0. JOCF!lNO 
MANOEL BRAGA, T~li..:.o dt: Gt:>~fiiO c Rcgbl.tro Empra;a.rial a par
tir ~ H6112!2t'Jll. Bdo HorC.t:ook:, 07 de .kL.anbro de 2011. Angda 
Maria Prata Pile>: S1l\·• de Assw -l'ro;Hkntc 

].ll-4-860. 1 

A Pra;idc.llt.e da JWJ!a Com~cia.l do F~l.õtd11 de Mina~> Get-.US -
Jl'CEMG, no w;u tk duas atribniçõt:S . .:x~-dc: .t ta\ or da so::rvidon. 
~Lup 1045504-6. ROSF-\tAR UF. OUVEIRA TEODORO. o Jll""" 
lia"lk títul.u que garante o ;aaéscimo de l~'i. (dez. por cento).~ partir de 
10/1212011, reíi:rcnlc ii aquiliiçio do JO(IlétintQ)qilinqüênio, nos lermos 
do Art 31, inciso\ 1, p.õl.r.igrafo úoico, da ('(lmt:ituição r"".lluduaJ de 11 
desc:kmbm de 1989.lklo Hmizlllltt; 12 de dt::t.cmbro de 2011. .;\ngela 
1\.wla Prata P..o~ce Sih·it ck: .\&&is. Placid.Qih:.. 

13214962· 

Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária 

:.. 3l 1 l2':!.0ll, 31 .lias-;'" Art. 15H- I; 10"322:!..1-M, E.n.ivaldo Vuxutc do: 
SouZJ., de 1.1:11!2011 _, 2511lll.Oll. 5 di3!>, i\rt.. 15K- L lfiH41R-4-, 
Scb.õllitiao C~ct.ano Fcncir.L, de 28/1112011 a 19/11/2011. 2 dias... .Art. 
158- L 1032419-2. Alcides Jose dos Reis c Silva. de :'.6/lF20H a 
5/12'1011, lO diaa, .\rt.. 158- I: 1032799-7, Maria Ev<~ da. Silva, de 
1Iilli2011 a 22'1112011, 2 diat • .-\rt. 158- L 1032804-5, J011c Anltmítl 
de Olivl"ira, de 28;lJ.':?.Oll a 2'12"2011. 5 dias, Art 158- I; 103282:?.-7, 
Edwilldo .\ntonio de Ahncida Sih·a, de 25,'11/:!011 a 25/I.'::!IJI2, 62 
dias, A1t. 15S- L IOJ2980-.3, Jai1 Francisco de. Sou:za, de _;0/11!2011 
<1. 30!11/:Wll, 1 t.!W, À.lt. 158- L l033lll)..6. Wc.Uingtoo Xavier da 
Fonic:Cól.,dc IM'li/'2011 a 1611/20l.l,6(1di:t.s.,.-\rt. 1511-1; 103354g-7, 
~ilson 1-·anmdes: de SottU. de 251] I/2011 a 27í1l/2011. 3 diu.. Arl 
158-1~ 1033649--3, Roberto Batista de Paub... ddil?/2011 a 7/l2!2011, 
3 di.u., Arl 158- I~ 1033855-6 •. \b.liba. SiJvit Duraa;.. de 29!1 J/2011 a 
11/12.12011, l3 dias.. Art. 158 -1; lO.l5W6-5, Ju.;c Canlo10n M:inmda, 
de 29/11/2011 a 11112·'1011. 1.~ d.ias, .\rt. ISK- J; 1210056--6. Marcelo 
Alva de Amorin., do: 1/12'2011 a 16:12/201 L 16 dias, "'\rt. 158 ~ l. 

IJ24.f"69 ·I 

ATO ASSTNAI.KJ PEL<) SE."ffiOR OIRETOR Gf.R.AL DO Df..'.RiMG: 
DISPENSA, ttoc Wtmw do .utigL• 106 .. alínea "'b'", da l..r;j 869, de 05 
<k: juD\0 de: 1952, do Cargo de Provimaato ..m C'omÍI>lHio, lU) - 16 
ERll00109. OO«Ut.antc da Lt:i Dc::le·>.ub. n" Ul2, & :!I Ih:- janeiro de 
1011 c do Ikcrcto n" 45.:537. de ?.7 t;"j.uciro tk 2011, I .ec1 Fun~--lsco 
Parreira. Ma.5p: 10::11531-:'i, a cnnlal tlc :m de nuvemhro de :mil, tendo 
t:m vi'it.t n d:UtamaJ.to preliminar à aposentadoria publicado an 7 do: 
dezembro de 2011 
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Pqi pré1Cfl~.~0 '"OPAM _,o 0011BI20ü010041.'01C 
C'mwnmento de ::oncliCtOPanleS d'" ~:) 

tr'i atef1dmlenlo a cond•t)onante de Ltcença Amboental A I::MPRESA DE 
MI~H: p,\ÇÍ\0 o:_: R \i NOVO L TD.i\ vem Jtrav;:s deste scbc1tar a cstJ gere 'leia 1 ane'Thra 
d~ plTJWSW para eumpnme1•1D da GC)!Tlpen::.aça<:l amb~e'ltal de acordo CC'f1' a I. e• 9985!1.lQ 
Ue<;retc t'''ililJi!! 45 175 .. 09 eLe' t..-"!JdJal ·15 629•201' 

., 

EMPRESA DE MÍNERÃÇÀOOURQ NOVOÍ. TOA 
Ar·derson Marco:; RâflXisa 

,·,~1ngo- Hesp Te<: pelo prcoces:;o ::le i.cencla<ne:-Jlc amb~3nta: 

' I 
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À 
SUPRAM-SM 

At. 

Luciano Junqueira 
Ronald Gommez 

Ref.: processo COPAM . 00116/2000100412010. 

Caldas. 4 de abril de 2012. 

J '- Cumprimento de Condi · a_nt_es_d_e_L_o ___ _ 

I 

A EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TOA, vem através deste solicitar 
alteração de prazo para apresentação das condicionante apresentadas a seguir. 

7 
1 

/lfl!Cj!G!Jiaf Cetl~o de Fl~o ele Imóveis OORIC!Ido " l 
MJ!ltll!Ç(I~ !l~t iJU'.-;J dl1 R!:Sim'a t..eg21. 

·~~- .. .,. 

A empresa informa que o termo de responsabilidade de preservação florestal, 
juntamente com a documentação necessária para averbação da reserva legal, já foi 
protocolada no cartório de registro de imóvel de Caldas. 

O cartório solicitou prazo de 20 dias para apresentação do certidão do registro de 
imóvel com a reserva legal averbada. 

Em virtude do exposto, a empresa solicita um prazo adicional de 30 dias para 
apresentação desta condicionante. 

Prazo para apresentação da condicionante: 5/05/2012 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA 
Anderson Marcos Barbosa 

Geólogo- Resp. Téc. pelo processo de licenciamento ambiental 
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A 
SUPRAM..SM 

At 

Luciano Junqueira 
Ronald Gommez 

Ref.: processo COPAM n•. 0011612000/004/2010. 
Cumprimento de Condicionantes de LO 

Caldas, 30 de Abril de 2012. 

A EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TOA vem a1ravés deste esclarecer 
apresentar atendimento à condicionante ambientallranscrita abaixo: 

~~-~----·-·--···-··-·--r~-~----~-- ................ --·'-'···········-"'·······-·······~----············w·-.··--·····----·····--····· .............. _ . .,:------'""~·-···············--·-·-·· .. 

'; ~ Ap:-·o~1.Jt'lt<lf CorEti:.~o Uu Re~1.-c. ~::ft.. l!i"lÓV~H~~ CtÀl~1-!-:'tUo n j 
1 ~ a,tt:f~uç~o d~Ã ;irv~HJt· Ht:Hi8til~ ~;, ; $0 Oft,..; 
' } . ~ 
~·<•<-.<o·oum•(,W,.,-,.,., ·•·· "'''"'~"-'OA••A"NJ,.','N'-''-W'' ,., .. ,,...,,,.,,,,,.,,,A,,.,,.,, ·--N'~···"""'-"•·••~'>"' "r'"''''''·-··••••·.·~·-N,W•'"'· .,,_,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,_, , 

SUPRAM SUL DE MINM·: 

I 

I 

l 
' I 



I ,. 
' • 

f 
f 
~ 

:,~· ·- o. ;:;::-. ~~-....., •l 9 
·--------"'--·------· . .,:.:-~·~·-··~-·-=~-----· '11111' _....,....., • .... / .l;..d~ f t I Livro n.· ~:sN RW~~~~'![~S_- HG!S!R6 StW ><::. no.J..)j~j 
''" IC"" • ·'0 0( ~····~ .. - ,~--.,...., .... -- "' 01 ... ,., .. ,) /' ' ,. ;··,;\/1/i/j'/'1' 'i m.n.o.·R .. ~A:- l..1.0f,;.- :.,..l\.:....; ••. .;.·-i ..;:,_w,c;l.-.~~ n ·~·.~ .- 1/·' 11 í/· ;i ~ 
, 'P1!ü~OC0!,0~9!~3~1';-;: ~2:.~~~ é.i}? H"" joi>~•~ro.de 19~~:-rl/1! \1 .... 1! 
~ liiClv-.~~-;;- llm GUJ.r.:n~~ ~:! -.::;;:"!"~oi ~J.ntaf.i, des+,~c.-adc de ~~.:.vr ,;-crçaot dJ.vl-' I n!O'i der::~rce:tc, :;o.!'""~r.õc r;.::: :-.:&-r ã~omil-,gó~:-tfPEK:'~ Rõ:) .... .t~·.:-CA•, d3s·t;a 

1 lll~ic{pio e COt!'!'f!rea de C?.l:Dh5s-i'4G1 ~ GOJlt a eraa d(l }!' .• í;~.!Co .. ll selt -~ 
bsnfP-itorias, ~an.!ron";"l.r.do e:r. 21-=e t.ct1:~lid:a.fl.ti c.cc:- lüar!.?. Sâw~ges Perei~ 
::-e e FTenci:-tcO B:"ega; .José do ~e:x.a, .t~pa:..rec~da de a:e:o e(~f:iria .... ãe Lourr 
des P.er~ira ~~a1tos, com 3S divis~~ axKr~sses no ~i~~.o\D~v~~eo atai ~ 
XC).-/;/ i/)/ffi/i/1/1/i/!/ )/J/ i/1(!/)/ J/l( 1/1/1/\/ J: /\ <f/1/l( 1/ i(!/~: 
?:aO~f.j;:1ÃR:íO~ JCsg .A1!GUS:.I.'\.l .i?Enl:lrt .. t\r oraslla~ro, E<e:;:r3rs:JO J'-"~l.O:l.~.~.me:li 
t'e, agriCü'R'or, por·teclox li<:> llG;tr.-4.842.77S-s::>:mo a cp~·,_ 342.4).5.966-! 

I• 15: roes.r:a'!i'e ~un~a:!l,llO de Ocldr.;B f.i~G.- ~:[-.;..:lE..0-3 A~S~-IVt\.S.,:- R.c2 e 3 ;i 
·cem co~ o R~4( u~ufru'to), <ia. 1tlai:ir5c~l~ :- W~ITe. ~ 1 ~ITv.'!.~o 2-:SL~~/J; 

:1 rebl.Atrc .. - O:~D~'OiS:- F.:.co menti:io -~-U.II"R~':O VI::.;.~lC ~O eo ~~'\"'O:r de • 
! BD!';:!;O ;•?.Af1ii!CCl"Wl?.J. 3'1 .arv:mc E~'?' ISCO y-~,;p;I?.I< ~;'li.úv·, eoDo ji I C:l:lc~e. do ?.,t.:21285 1 ectrc",;ma é-r$D ~ '<>,?la.OOc.- 'if).fflA: 441.040. ! 
I ooz.232-C; e.t::.9,:?.; cs::.a~··rada r>e~-lefj}. eue,.,l so]/rJ~- A .3990-'-,~~r·j 
i dO :;.~e o CC~R-1996/19'97 e na•s::i.9 4/19fJ6('7contrtem:J.'T i":ados.-/1; I 
I o ú?7G:.J..L>- ..:<:t:"-y.:J-" ._/:;..,_,_.,. ~ I 
i !r:r=n:ms=:-r,:cr.'147',' ~ ca1 ce,. d;-;-rz,:I'J~ r;;;~a-ã'í~!l. -ror.m 17T71 j 
! No~ tl!rn:o" d!! :B"criturll ?úl:>:Cice de DIVIS!C c DWI.llCAçl:.; ,t.;.;IG.(':TS.l, la-! 

t
., ~r:rAda aos 11.12.1998, fls.:1...5!;~ livr(.J q.o, de 3.9 O.t":ic'io,d/cida:i.a ~ ec- J 

marca·, ct1 r.ue fi.gllrmt c~~o out"o:rgeni:t~;J e :tecip.rcc.sme:r.te CJU~orgac:.oat- ~ 
J Ofiq_u::!.::r: :R~irnilr:l_do Cia Sou7.R e s/~r a· o~-t:rce, üútüm! ao o~dtro~rJo ~ .... JCS.& ~ 
At:GiJSl'O ?E."'ll!.Rii, ac.iJDa q~>el:c::'iMão, a totnlid!l.de do imtível,nc:~.r.la oa-
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FOTO 1 
Espéctes f'attvas a serem 
suprirn•oas - Broméltas 

Jamwo de 20i' 

FOT02 
Resgate de esPéctes 
ra!JVas - Brornéhas 

Janetro de 201 1 

FOT03 

Retntrodução de espéctes 
nativas Bromeltas 

Janetro de 20; 2 

FOT04 

Re•mrodução de es;:léctes 
nattvas - Bromehas 

Janetro de 2012 

FOTOS 

Retnlrodução de espéCieS 
nattvas - Bromehas 

Janelfo de 2012 



FOT06 

Coleta de sememes de 
espécteS r ativas - A.raucana 

setembro de 2011 

FOT07 

Plantio de sementes de 
espêc;es nat;vas · Araucána 

setemt>ro de 2011 

FOTOS 

Plant;o de sen•entes de 
espéc1es nat,vas · t;raucana 

dezenoro de 2Ci2 

FOTO 9 

Piant10 .je sementes de 
espêc~es nat1vas Ar a;,caria 

dezembro de 2012 

FOT010 

Plantio de sernen!es de 
es~cu::s nahvas · Araucana 

dezembro ae 2012 



~-· --------------------.. 

Coleta 
espec1e 
Aroetra 

FOTO 11 

de sementes de 
nat•va plantada 

dezembro de 2011 

FOTO 12 

Coleta de sementes de 
espécte nattva plantada 
Aroerra 

dezembro de 2011 

Cole la 
especte 
Aroe•ra 

FOTO 13 

de ~emer·:es de 
nattva plantada 

dezembro o e 20 11 

FOTO 14 
Mudas de aroena 

dezembro de 2012 

FOTO 15 
Mudas de Pltangt.e,ra 

dezembro de 2012 



.-------------------------

FOTO 16 
A/froomena Vanegata - L1'IO 

(espécte endêmica) 

abrd de 20 1 2 

FOTO 17 
A/lroemena Vaneg.3!a lt~:o 

lf?~p;!-c;e l'ndémtc.a • 

at:r;l de 2012 

FOTO 18 
y Altroemerra Vanegata · Urto 

1espeoe endem1ca·, 

abr:l de 201: 

FOTO 19 
Tra,1Sçia1!e de - Altroemena 
vanegaw - L me 

1 espét.~'e e'ICem,ca.t 

jezernbro de 20i2 

FOTO 20 
r ranspiante de - A I(TOemerta 
Vaneqara Ltno 

(espec•e enaém,cai 

dezernbro a e 2012 



FOTO 21 
Areado PTRF 

aezembro ele 2009 

FOTO 22 
Areç de P1RF 

FOTO 23 
Areado PTRF 

dezeMbro o e 2012 

FOT024 
A1ea ao P 1 f~~ 

dezembro de 20 12 

FOT025 
Átfla do PTRF 



FOTO 26 
V1sta geral das bac,a!i cE 

~ontençào 

FOTO 27 
1• Bac:1a mos!·anuo 

contençtto de sed1menros 

;ane:ro de 2013 

FOTO 28 
2a Aac1a mostra'1~r OU(' •1ào 
carreamento de St>Cimentos 

1a;;e ro de 2C 13 

FOTO 29 
3' Bac1a rn0s!ranac ::;t.e r.ac 
carreamenw de sed,rnentos -

água limp;aa 



FOTO 36 
Rampa de i;;"agerr de 
equ1par1entos e ve ';ulos 

FOTO 37' 
Sistema ae separação de 

agL<~ "' óieo · SAC 

FOTO 38 
Sistema ae separaçàG\ oe 

gordura 

FOTO 39 
Tanque ée armaze:-;aroerto 

de doese; corr bac1a de 

FOTO 40 
ETE san:ta'!o 



Caldas, 20 de janeiro de 2016. 
A 
SUPRAM-SM 

At. 

Jandlra Luz Teixeira 
Ref.: processo COPAM n°. 00116120001004/2010. 

Cumprimento de Condicionantes de LO 

A EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA, vem através deste apresentar relatório 
de cumprimento de condicionantes. 

Execu1.1r o Progama <le A04<Jmonitommen!o conforme tlelinido Durante a vigência 
pela SUPRAM SM no Anexo 11. da LO 

1. EFLUENTES t.ÍQU!QOS 

[ __ L_c_?l de ii1mostrag~ 

I 
En!tada e Saida de lodos Olõ 
sllõtemas d" tratamento de 

1 P<~rãmeJ_r~~::---:---!ff-'F'-'ro~q!!!!!~. 
pH, Sólidos em Suspensão Totais, 

i clhr&l"'les san~anos sX~stentes. 

2. RESÍDUOS SOL!DOS 

Materiais Sedimentáveis. OBO. 000. 
ASS. óleo e gra><as (óieos vegetais o 
.l!?f?~•as animais). 

Envi~r semewatmen1e á SUPRAM SM, até o Oia 1 O do mós subseqüente, os relatórios de 
conkole o dis;losição dos resíduos sólidos 11erados, contendo. no mlnimo os dàdos do modelo 
abaixo, bom come a identificação. registro prOlissionat e a assinatura do •esponsá""l técnico 
petas intormacóes. • 

RESíDUO TRANSPORT400R 
Taxa de _, """ ""' ~"':::: -o m e 91) SOcial 

-:-==:~--
r) 1- Reuflftzaçao 

::? - Reciclagem 
6 - CO·PIOCCSSIIIllellio 
7 - Aplicaçêo l'l<l solo 

Enôeteeo 
completo 

DISPOSIÇÃO f1!!ru. 
Empresa 

Fo:m res (li'ISâval 
a Raz.i Enôereç 
(') o o 

~..!'.! ~lo 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA 
Anderson Man:os Barbosa 

Geólogo- Resp. Téc. pelo processo de licenciamento ambiental 

'OI! S. 

l~.Í 
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FOT01 

ÁREA DO PRAD - 2011 

FOT02 

ÁREA DO PRAD - 2011 

FOT03 

ÁREA DO PRAD- 2012 

' ........ 

FOT04 

ÁREA DO PRAD - 2012 



FOTOS 

ÁREA DO PRAD- 2014 

FOTOS 

ÁREA DO PRAD- 2014 

FOT07 

ÁREA DO PRAD - 2014 

FOTOS 

ÁREA DO PRAD- 2014 



FOT09 

ÁREA DO PRAD- 2016 

FOT010 

ÁREA DO PRAD- 2016 

FOT011 

ÁREA DO PRAD- 2016 



FOTO 12 

AREA DO PRAD- 2016 

FOT013 

ÁREA DO PRAD- 2016 

FOT014 

ÁREA DO PRAD - 2016 



FOT015 

RESERVA LEGAL - 2016 

FOTO 16 

RESERVA LEGAL- 2016 

FOT017 

CERCAMETO 
RESERVA LEGAL- 2016 

FOT018 

VIVEIRO E ESTUFA- 2016 



Caldas, 20 de janeiro de 2017. 

A 
SUPRAM-SM 

Ref.: processo COPAM n°. 0011612000/00412010. 
Cumprimento de Condicionantes de LO 

A EMPRESA DE IINERAÇÃO OURO NOVO L TOA, vem através deste infonnar que as atividades 
produtivas encontram-se TOTALMENTE PARALISADAS, não havendo geração de efluentes llquidos e 
reslduos sólidos, o que impossibilita o envio do programa de monitoramento estipulado na condicionante 8 e 9 
e descrito a seguir. 

8 

9 

Anr~e'l~ê!r re il:onos t•.:cwc~ e fotogr<iht:o:> seme<>Tf<hS. 
com!)rovanco a e•eo .. çao oas etapas r.:ons.tanlt!S :10 PTRF 
contonn:: ::ru-.C'..grarra ce <.'xccuçao .. nci~Jswc couremplando o 
CIHt,amerrto da àrea ela mato 2. pcJra av11ar o acesw de animais 

I Executar o Programa de AuromoMoramemo eon-iorme oe1ríi<ló-~ 
i pela SUPRAM SM no Anexo ll ! 
: I, 

1- EFLUENJES LiOU!OOS 

Local ~· amostragem 

Enlraaa .., Sa•da de todos os 
s•stemas de trat•unento d(' 
cttuentes sanll:•-i''os e><istct1les 

2. RESiOUOS SÓLIDOS 

. ___ Parãmetros 
i pH, Sohaos em Susp<:>r,sao Tota.,. 

MalP.r•a's Sod~rnc:ntàve,s DUO. 000, 
ABS o•co ·~graxas {óleos vcgeta•s c 

~ gorauras ~nlt"'rlHlS) 

Durante a vrgéncia 
da LO 

Frequência 

se-rntJStral 

Env.ar &emcstrarme-nte a SUPRAM SM. até o d•a 1 o Cl.O mós subseqüente. os relalot~os de 
controle o d•sposição dos resíduos sólidos gerados. comendo no rn•n•mo os dados do mOdelo 
aba•><o. bem como a •dent~·hcaçâo. registro prof•ssional e a assonalura elo responsável tltcnico 
petas •nformaçees 

,_ --~--~~es•ouo · ~--rã;;-~TRANsfoRTAJ?OR 1- '!!_s~os·~:c:,::t~ _ j I 
i 

Denom•narc:O I_ Ongc j' Class 19· eraçao i R~znlJ :_.. ""ndcr,....._ o Form :____ res.eonsâvei J OBS . ...- I 'k"-'tnes ' , .. ~ · "' --. · .. · R .. · · · E. ---- -
· o m c ·. "' soc1at ' c:om~._.o , aza j nae-reç 1 

\ l I .,..,.. t•J I o o 

1 
l i :c•a• 1 completo _ i 

{'J 1 -- Rovl•l•zaçao 
2 - Reciclagem 

6 - Co proc~samento 
7 -- Aplicacao no solo 

EMPReSA DE III.NARO NOVO LTDA 
Anderson Marcos Barbosa 

Geólogo - Resp. T éc. pelo processo de licenciamento ambiental 

RECEBEMOS 
·-.10 I OI I :&1'3-

cJ""kQ:;Z,g Yj-'1 3/ :!..V fi -f.L 



FOTO 4 - AREA Df RESERVA lEGAL 

FOTO ) · ÁREA DE RESERVA lEGAL 



À 
SUPRAM-SM 

At 

Rei. processo COPAM no 00116/2000/004/2010. 
Cumpnmento de Condicionantes de LO 

Caldas, 18 de janeiro de 2018. 

A EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TOA. vem através deste apresentar relatório de 
cumprimento de condicionantes. 

! . 
I.! I 

f-l ,_; f ._1 i i ' ~' f I ~ ; .. 

'.I 

f\('),, •t.I.; 

EMPREsA 6E-MíNERP.ÇXo-ou8oNovoiro:A 
Anderson Marcos Barbosa 

Geólogo - Resp. T éc. pelo processo de licenciamento ambiental 



fOTO 1 ··· AREA DE IMPLANTAÇÃO DO PTH~ 

FOfO 2- ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PTRF 

FOTO 3 - AREA DE IMPLANTAÇÃO DO PTRF 



FOTO 4 -·ÁREA Df RFSERVA LEGAL 

FOW '> · ÁREA DE RESERVA lEGtl.L 



Doc.15- Comprovante de pagamento da taxa de expediente 



~ 
I 

I 

24/1012018 Banco do Brasil 

flJ - Emissão de comprovantes- lo nível 

SI588 - SISTEMA DE INfOIIMCOES BANCO DO BRASIL 
24/18/2811 • AUTOATENOI"ENTO - 18.49.19 
8995998985 SEGINlA VIA _. 

COMPROVANTE DE PA6AI'IENTO 

CLIENTE : EMPRESA DE IIINERACAO OURO 
AGENCIA: 8995-9 CONTA: 22.777-3 

Convento SECRET. FAZENDA MG 
Codigo de Barras sseaeeeeaet-7 

826124300112-8 
Data do pagamento 
Valor Total 

87718213181-1 
19747548137-2 

24/18/2818 
487~71 

llOCIJMEHTO: 182481 
AUTENTICACAO SISBB: 8.4DA.37F.218.6DF.346 

Transação efetuada com sucesso por: JB754061 VIVIAN TEIXEIRA. 

,ói:i~ SECRETARIA DE ESTADO DE 
. ,,~!c FAZENDA DE MINAS GERAIS 

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL--· EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO 

""""'""' 
~-.. , I:~ ,T~~ 
CALDAS 

(Hi516rico: 
Orgao·. SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE 
Serviço: ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO -INDEFERIMENTO -146-1 TAXA DE EXPEDIENTE 

TOTAL 

lnfOfTTlaÇÕe$ Complementar'es: 

Documento Origem 
E 

V ator 
487,71 

487,71 

A33Y241044439789010 
24/101201810:49:20 

- ·~=~ ··~ 26/10/20t8 I 2· OEF>ftoOUTUIIIWIIA:. ~-(,JIJ(WJO 
~·ONJOJ e-ltEI'IIv.w 

Topo I Número ldentifiração 
3 23.114.00210001-()7 

Cóclgo Ml.l'licipto 

103 

M!s Ano de Referenda 

01 a 26/1012018 

N• Docu'nento (al1utçAo, 1ivide B"tva e parceiamerto) 

4300821974754 

Pariodo Ral'erênda Veránen!O 
01 • 26/1012018 26/1012018 

TAXA PARA INTERPOSIÇAO DE RECURSO AO PA COPAM 0011612000/006/2017 (ART.40,1 DO DECRET047.38312018) 

I 
j 

I 
y 

~ 

EmcuoclecklVIda ~ao DAl! proout'l>l(o) SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

I'IQIHI--: BRAO€SCO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL· MERCANTIL DO BRASIL- SANTANDER- SICOOE p-----· p - Agências Lotêncas; Ua5B8 e Banco Postal 

Sr. caixa, wte docw,_,...,. _. rwcellldc exâ.lall•nonte peta ..,.... da c:ócleo ct. RITa ou linha dlglttvttl. 

Unlla Dlglt8vel: 85600000004 7 87710213181 1 02612430082 8 19747540137 2 

Autenticaçêo 

TOTAL R$ 

~ -4 ~· 

-

85600000004 7 87710213181 1 02612430082 8 19747540137 2 
h 

111 11111111111111111111111 111111111111 
-

=:::;; 

... 
487,71<é 

1/1 


