
À 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas 

Recorrente: Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda. (EMON) 

Processo Administrativo COPAM n° 00116/2000/006/2017 

Assunto: recurso contra o indeferimento do processo de LAS/RAS 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TOA., inscrita no 

CNPJ sob o n° 23.114.002/0001-07, localizada na Avenida Gerônimo da Silva Loures, 

n° 1. 987, Bairro Pocinhos do Rio Verde, no Município de Caldas, MG, CEP 37.780-

000 (doc.1), apresenta, por seus procuradores (doc.2), com fundamento do art. 40, I 

do Decreto Estadual n° 47.383/2018, RECURSO contra decisão proferida pela 

SUPRAM Sul de Minas que indeferiu o processo de LAS/RAS formalizado pela 

empresa (doc.3), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

1. Em observância ao disposto no art. 41 do Decreto Estadual no 47.383/2018, 

EMON requer que antes do envio do processo para julgamento pela Unidade Regional 

Colegiada Sul de Minas, o indeferimento do processo de LAS/RAS seja reavaliado e 

reconsiderado pela SUPRAM Sul de Minas, com base no exposto no presente 

RECURSO. 

""- 2. Eventualmente, caso a decisão não seja reconsiderada, requer desde já o 

encaminhamento do RECURSO à Unidade Regional Colegiada Sul de Minas para 

julgamento em última instância administrativa. 

Pede deferimento. 

Caldas, 26 de o 

Anderson M r s Barbosa 

Geól. Esp. Eng. Ambiental 

CREA: 84106551-0-D 

RT do processo de RVLO 
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À 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas 

Recorrente: Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda. (EMON) 

Processo Administrativo COPAM n° 00116/2000/006/2017 

Assunto: recurso contra o indeferimento do processo de LAS/RAS 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TOA., inscrita no 

CNPJ sob o n° 23.114.002/0001-07, localizada na Avenida Gerônimo da Silva Loures, 

n° 1.987, Bairro Pocinhos do Rio Verde, no Município de Caldas, MG, CEP 37.780-

000 (doc.1), apresenta, por seus procuradores (doc.2), com fundamento do art. 40, I 

do Decreto Estadual n° 47.383/2018, RECURSO contra decisão proferida pela 

SUPRAM Sul de Minas que indeferiu o processo de LAS/RAS formalizado pela 

empresa (doc.3), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

1. Em observância ao disposto no art. 41 do Decreto Estadual n° 4 7. 383/2018, 

EMON requer que antes do envio do processo para julgamento pela Unidade Regional 

Colegiada Sul de Minas, o indeferimento do processo de LAS/RAS seja reavaliado e 

reconsiderado pela SUPRAM Sul de Minas, com base no exposto no presente 

RECURSO. 

2. Eventualmente, caso a decisão não seja reconsiderada, requer desde já o 

encaminhamento do RECURSO à Unidade Regional Colegiada Sul de Minas para 

julgamento em última instância administrativa. 

Pede deferimento. 

Caldas, 25 de outubro de 2018. 



À 

William Freire 
OAB/MG 4 7. 727 

Mariana Mourão 
OAB/MG 137.610 

Marcelo Azevedo 
OAB/MG 130.790 

lsabela Cunha 
OAB/MG 179.329 

Unidade Regional Colegiada Sul de Minas 

Assunto: Razões de recurso 

1- Tempestividade 

3. EMON teve conhecimento da decisão que indeferiu seu processo de 

LAS/RAS por meio de publicação divulgada no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais do dia 26/09/2018 (quarta-feira) (doc.3}, estabelecendo-se o prazo inicial para 

apresentação de recurso em 27/09/2018 (quinta-feira) e o prazo final em 26/10/2018 

(sexta-feira). 

4. Não há dúvidas, portanto, da tempestividade do presente recurso. 

li - Contexto fático 

5. Em 05/12/2011, EMON obteve a Licença de Operação n° 1741, por meio 

da qual foi autorizado o exercício das atividades de lavra a céu aberto e 

beneficiamento de rochas ornamentais no empreendimento, observada a produção 

bruta anual de 5.500m3
. 

6. A LO foi concedida com validade de 06 (seis) anos, ou seja, até 05/12/2017. 

1 PA COPAM 00116/2000/004/2010 



7. Em 14/07/20172, a empresa iniciou processo de revalidação da LO 

174/2011, por meio do Processo Administrativo COPAM n° 00116/2000/006/2017. 

8. Com a vigência da Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017, EMON foi 

questionada sobre o seu interesse em migrar para as regras de enquadramento da 

nova norma em detrimento à Deliberação Normativa COPAM n° 74/2004. 

Considerando que a mudança seria mais vantajosa, uma vez que o processo de 

revalidação passaria a ser conduzido de forma simplificada3, EMON decidiu se 

manifestar para o reenquadramento do processo para LAS/RAS, o que ocorreu de 

fato em 06/06/2018. 

9. Em 26/09/2018, contudo, a empresa foi surpreendida com a comunicação, 

feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, sobre o 

indeferimento do processo de LAS/RAS. 

1 O. Neste contexto, observados os princípios do contraditório e da ampla 

defesa assegurados pelo art. 40, I do Decreto Estadual n° 47.383/2018, EMON passa 

a demonstrar que a decisão de indeferimento do processo merece revisão. 

111 Preliminarmente: a inconstitucionalidade e 
ilegalidade do pagamento da taxa prevista no art. 60, V 
do Decreto n. 47.83812018 

11. O art. 46, IV do Decreto n. 47.383/2018 estabelece como requisito para 

conhecimento de recurso administrativo contra o indeferimento de processo de 

licenciamento ambiental, o pagamento de taxa de expediente: 

Art. 46. O recurso não será conhecido quando interposto: IV - sem o 

comprovante de recolhimento integral da taxa de expediente prevista no item 

6.22.1 da Tabela A do Regulamento das Taxas Estaduais- RTE -,aprovado 

pelo Decreto no 38.886, de 1° de julho de 1997. 

12. No entanto, tal previsão ofende o critério da gratuidade dos processos 

administrativos, previsto no art. 2°, XI da Lei do Processo Administrativo Federal e Art. 

2 Ou seja, dentro do prazo de 120 dias de antecedência do término do prazo de validade da LO 
174/2011 
3 Por meio de LAS/RAS 



5°, IX da Lei do Processo Administrativo Estadual.4 Segundo tais normas, é proibida 

a cobrança das despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 

13. Para Fortini, Pereira e Camarão, "os processos administrativos devem 

observar a gratuidade, visando não cercear o exercício do direito de defesa, porquanto 

a cobrança das custas poderia inibir ou até mesmo inviabilizar a interposição de 

recurso e a apresentação de pleitos pelos interessados". 5 

14. lnobstante, o Decreto n° 47.383/2018, ao exigir o pagamento de taxa para 

interposição de recurso administrativo, remete a uma taxa de expediente, com 

natureza tributária, criada para impugnação de créditos tributários. 

15. Porém, neste caso, trata-se de recurso contra decisão que indeferiu 

processo de licenciamento ambiental. Evidentemente, não se trata de impugnação de 

créditos tributários, já que não é oriundo de nenhum tributo. 

16. A Constituição Federal prevê, no art. 150, inciso I que é vedado aos entes 

públicos exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça6
. Em que pese a taxa de 

expediente ser um tributo, não há previsão legal que exija o pagamento desta taxa 

para impugnação de créditos não-tributários, em clara ofensa ao princípio da 

legalidade estrita. 

17. Como ensina Sacha Calmon, "o Direito Tributário, mais do que qualquer 

outro, prima pela estrita legalidade, ou seja, é posto a viger mediante leis, em sentido 

formal e material". 7 

18. Em decorrência da legalidade estrita, o art. 108, §1° do Código Tributário 

Nacional, veda a exigência de tributo por analogia8. 

4 Lei 9.784/99, Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de: XI - proibição de cobrança de despesas processuais, 
ressalvadas as previstas em lei; 
Lei 14.184/02, Art. 5° - Em processo administrativo serão observados, dentre outros, os seguintes 
critérios: IX- proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as exigidas em lei; 
5 FORTINI, Cristiana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Tatiana Martins da 
Costa. Processo Administrativo: comentários à lei 9.784/99, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 
81. 
6 Constituição da República de 1988, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 1- exigir ou aumentar 
tributo sem lei que o estabeleça. 
7 COELHO, Sacha Calmon Navarro; Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 651. 
8 Código Tributário Nacional, Art. 108, § 1°: O emprego da analogia não poderá resultar na exigência 
de tributo não previsto em lei. 
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19. É este também o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA- CONV~NIO ICMS N. 0 69/98- ATIVIDADES-MEIO- NÃO 

INCID~NCIA DE ICMS - MERAMENTE ACESSÓRIAS - ART. 155, 

PARÁGRAFO 2°, XII, DA CRFB - PRINCÍPIO DA TIPICIDADE FECHADA -

ART. 108, PARÁGRAFO 2°, DO CTN -ART. 61, "CAPUT", PARÁGRAFO 1 o 

DA LEI N. 0 9.472/97- LC N. 0 87/96, ART. 2°, 111 -PRECEDENTES DO ST J

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE". 

A jurisprudência do ST J é no sentido de que não há incidência de ICMS sobre 

pagamentos relativos a atividades meramente preparatórias ou de acesso 

aos serviços de comunicação, porquanto a atividade de habilitação não se 

inclui na descrição de serviço de telecomunicação constante do art. 2°, 111, da 

LC no 87/96. (REsp: 402.047/MG, 1" T., Min. Humberto Gomes de Barros, 

DJ de 09.12.2003; REsp 601 056/BA, 1 a T, Min. Denise Arruda, DJ de 

03/04/2006; REsp 796177/MG, 2" Turma, Min. Herman Benjamim, DJ de 

08.02.2008). 

- O Convênio ICMS n° 69/98 ampliou o campo de incidência do ICMS ao 

incluir as atividades-meio ao serviço de comunicação, sendo certo que tal 

inclusão não encontra fulcro em lei complementar (art. 155, parágrafo 2°, XII, 

da CR/88), contrariando o principio da tipicidade fechada, o qual aduz 

que sem lei expressa, não se pode ampliar os elementos que formam o 

fato gerador, sob pena de violação do art. 108, parágrafo 1°, do CTN, que 

veda a analogia instituidora de tributo. (T JMG- Ap Cívei/Reex Necessário 

1.0024.08.245012-3/001, Relator (a): Des. (a) Belizário de Lacerda, 7" 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2014, publicação da súmula em 

01/04/2014). 

20. Dessa forma, complementa o douto Sacha Calmon que "no Direito 

Tributário material ou substantivo (obrigação tributária) não há espaço para a analogia 

e nem tampouco para a equidade. ·~ Asseveram ainda que "se uma lei tributaria é 

incompleta (falta alíquota, isto ou aquilo), restará inaplicável e inaplicada. Somente 

outra lei- em tema de obrigação tributária- poderá suprir a lacuna". 

9 COELHO, Sacha Calmon Navarro; Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2004, p. 684. 



21. Dessa forma, o Decreto n° 47.383/2018, ao exigir o pagamento de tributo 

embasado em uma taxa de expediente de natureza diversa, ofende o principio da 

legalidade estrita tributária e o art. 108, §1° do CTN. 

22. A taxa, por sua própria natureza, é um tributo especifico e divisível10 Logo, 

possui destinação específica. O órgão ambiental não pode criar um tributo para onerar 

um serviço público, consistente no processamento e julgamento da impugnação 

administrativa, se é função do próprio órgão prestar deste serviço e ele já o realizava 

gratuitamente. 

23. Isso evidencia que não há correlação entre o tributo e o serviço prestado, 

já que, anteriormente, mesmo sem o pagamento desta taxa, o órgão ambiental 

prestava o serviço de análise e julgamento de defesas e recursos administrativos. 

24. O Supremo Tribunal Federal já decidiu neste sentido: 

Taxa de expediente. ( ... ) Inconstitucionalidade. A emissão de guia de 

recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da administração, sendo 

mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço 

público ao contribuinte. Possui repercussão geral a questão constitucional 

suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte 

consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de 

taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. 

[RE 789.218 RG, rei. min. Dias Toffoli, j. 17-4-2014, P, DJE de 1°-8-2014, 

Tema 721.] 

25. Assim, é evidente a inconstitucionalidade e a ilegalidade da cobrança da 

taxa de expediente para interposição de recurso administrativo, pois (i) ofende o 

critério da gratuidade dos processos administrativos; (ii) foi instituída por decreto, 

quando só poderia ter sido exigida por lei e (iii) está em desacordo com a natureza do 

tributo instituído, já que não há correlação entre o valor do tributo e o serviço público 

prestado. 

1° Constituição da República, Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 
11 -taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 



26. Diante disso, pugna-se desde já pelo reembolso da taxa de expediente 

paga para a interposição da presente defesa por seu incontestável caráter 

inconstitucional e ilegal. 

IV - Mérito: análise crítica 
subsidiou o indeferimento 
Simplificada 

do Parecer Técnico que 
da Licença Ambiental 

27. O indeferimento do processo de LAS/RAS foi amparado pelo Parecer 

Técnico n° 0663787/2018 (doc.4). 

28. Verifica-se pelo teor do Parecer, que o indeferimento do processo de 

LAS/RAS deveu-se basicamente ao seguinte: 

a. Suposta ausência de Anuência do CONGEAPA para o 

desenvolvimento de atividades dentro da APA Santuário 

Ecológico da Pedra Branca e ausência de autorização na 

Declaração de Anuência do CODEMA para a lavra de sienito 

na frente 3; 

b. Suposta ausência de capacidade instalada para 

beneficiamento de todo rejeito de minério gerado na lavra de 

sienito e ausência de licença para pilha de rejeito/estéril de 

rochas ornamentais e de revestimento; 

c. Suposta ausência de comprovação da destinação final 

adequada de resíduos sólidos, uma vez que não foram 

apresentados os certificados de destinação e/ou notas fiscais; 

e 

d. Suposto descumprimento de condicionantes da LO 174/2011. 

29. Contudo, conforme restará demonstrado, as informações utilizadas como 

motivação para o indeferimento do processo de LAS/RAS não procedem e muito 

menos justificam um indeferimento de processo de licenciamento ambiental, motivo 

pelo qual, torna-se imperiosa a reavaliação do caso. 



-

IV.1 -Anuências do CONGEAPA e CODEMA 

30. A Lei Federal n° 9.985/2000, estabelece em seu art. 36, §3° que os 

licenciamentos ambientais de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerados pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 

ElA/RIMA, que afetem unidades de conservação específicas ou suas zonas de 

amortecimento, só poderão ser concedidos mediante autorização do órgão ambiental 

responsável por sua administração: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório - ElA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção 

Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§3° Quando o empreendimento afetar unidade de conservação 

específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se 

refere o caput deste artigo só poderã ser concedido mediante 

autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 

afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá 

ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. 

31. Regulamentando e ratificando o disposto no §3° do art. 36 da Lei Federal 

n° 9.985/2000 a Resolução CONAMA n° 428/2010 prevê que: 

Art. 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 ambientallicenciador,_com fundamento em Estudo de 

Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(ElA/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. 



32. Ainda, de acordo com a Resolução CONAMA n° 428/2010, esta 

autorização deve ser solicitada antes da emissão da primeira licença prevista, 

devendo o órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação se 

manifestar conclusivamente após a avaliação dos estudos ambientais exigidos11 . 

33. Em atenção ao disposto em norma, consta no Processo Administrativo 

COPAM 00116/2000/004/2010, a cópia das Anuências emitidas pelo CONGEAPA e 

CODEMA, consideradas aptas pelo órgão ambiental licenciador. para subsidiar 

a concessão da LO 174/2011. 

34. Apesar disso, a técnica do órgão ambiental, em análise ao processo de 

LAS/RAS que visa a revalidação da LO 174/2011, entendeu que "o empreendimento 

não possui anuência do CONGEAPA para o desenvolvimento de suas atividades 

dentro da APA Santuário Ecológico da Pedra Branca e a Declaração de Anuência do 

CODEMA não autoriza a lavra de sienito na frente 3". 

35. Antes de se adentrar ao mérito das anuências em si, é necessário registrar 

que estas anuências questionadas foram expedidas e aceitas pelo órgão ambiental 

há mais de cinco anos, não havendo que se falar neste momento, na invalidade 

destas, tendo em vista o decurso do prazo para autotutela do Estado12. 

36. Não obstante a este fato, cumpre registrar que as anuências já concedidas 

são sim suficientes para a operação pretendida pelo empreendimento. 

37. Alega-se no Parecer Técnico que a Anuência n° 002/2009, emitida em 

- 17/08/2009 pelo CONGEAPA diz respeito apenas à autorização de pesquisa científica 

para subsidiar a elaboração de ElA/RIMA e que, portanto, não seria suficiente para 

respaldar a operação do empreendimento. 

38. Contudo, conforme se observa no Parecer CONGEAPA no 003/2009 

(doc.5), que subsidiou a concessão da anuência, o Conselho Gestor da APA ao avaliar 

o empreendimento e conceder a anuência avaliou não só a permissão de acesso à 

área para fins de pesquisa científica como também a conformidade do 

11 Art. 2o 
12 Art. 54 da Lei Federal 9. 784/99 e art. 65 da Lei Estadual 14.184/2002. 
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empreendimento pretendido, qual seja, a lavra a céu aberto e beneficiamento de 

rochas ornamentais, com as Leis e Regulamentos Administrativos Municipais: 

Esse parecer é relativo aos seguintes requerimentos da Empresa de 

Mineração Ouro Novo, protocolados conforme se segue: 

- protocolo n°. 629 de 20/05/2009 e n°. 720 de 15/06/2009, nos quais requer 

Declaração de Anuência para fins de Pesquisa Científica, para elaboração de 

ElA/RIMA; 

- protocolo n°. 630 de 20/05/2009 no qual requer Certidão de 

Conformidade com as Leis e Regulamentos Administrativos Municipais. 

Os três requerimentos referem-se ao seu empreendimento denominado 

"Serra do Maranhão", correspondente ao processo DNPM n° 

830.280/1983, na Serra do Maranhão, Zona Rural deste Município. 

39. Tanto é verdade, que o CONGEAPA determinou dentre as condicionantes 

impostas para concessão da anuência, obrigações que pressupõe à operação do 

empreendimento: 

6) A requerente deverá apresentar a este conselho e Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Agropecuária e Serviços Rurais de Caldas, plano de lavra a 

cada 6 anos; 

7) Elaborar em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Agropecuária e Serviços Rurais e o CONGEAPA, um plano de 

acompanhamento das atividades de mineração, assim como dos programas 

de gestão e de recuperação ambiental, propostos pela empresa em seu 

ElA/RIMA e PRAD; 

8) A requerente deverá apresentar cópia da Licença de Operação (LO) e/ou 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), expedida pelo 

COPAM/FEAM, assim que expedidas. 

40. Fica claro, portanto, que o CONGEAPA quando da análise do requerimento 

feito pela EMON já avaliou também a viabilidade ambiental do empreendimento, 

impondo, inclusive, condicionantes diretamente relacionadas à operação do 

empreendimento. 

41. Tanto é assim, que o órgão ambiental no passado aceitou esta anuência 

para viabilizar o início de operação do empreendimento, o qual ocorreu sem 

questionamentos do CONGEAPA, o que poderia se esperar se realmente a anuência 

emitida previsse somente a elaboração dos estudos ambientais, o que não é o caso. 
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42. Em relação a Anuência do CODEMA, alega-se no Parecer Técnico que a 

Declaração constante no processo não autoriza a lavra de sienito na frente 3. 

43. Sobre esta questão, EMON esclarece que não desenvolverá qualquer 

atividade na frente 3 neste momento. Por esta razão, a anuência atual é suficiente 

para amparar o exercício das atividades pretendidas, podendo ser condicionado na 

licença, caso o órgão ambiental entenda pertinente, para que antes do início das 

atividades de lavra na frente 3 seja apresentada Declaração de Anuência do CODEMA 

vinculada a esta área. 

44. Feitos estes esclarecimentos, fica claro também que a anuência emitida 

pelo CODEMA é suficiente para o exercício das atividades do empreendimento. 

45. Ademais, insta mencionar, que mesmo que o órgão ambiental entendesse 

que as Anuências concedidas no processo de licenciamento anterior não eram 

suficientes para a continuidade das operações na área do empreendimento, não 

haveria que se falar no indeferimento do processo por este motivo. O que caberia 

neste contexto, seria a solicitação pelo próprio órgão ambiental de nova 

manifestação dos responsáveis pela administração das Unidades de Conservação, 

para a continuidade do processo. 

46. Isto porque, nos termos no art. 2° da Resolução CONAMA n° 428/2010, ! 
de competência do órgão ambiental licenciador a solicitacão de autorização do 

órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação: 

Art. 2° - A autorização de que trata esta Resolução deverã ser solicitada 

pelo órgão ambientallicenciador, antes da emissão da primeira licença 

prevista, ao órgão responsável pela administração da UC que se manifestará 

conclusivamente após avaliação dos estudos ambientais exigidos dentro do 

procedimento de licenciamento ambiental, no prazo de até 60 dias, a partir 

do recebimento da solicitação. 

47. Significa dizer que, mesmo que a analista do processo entendesse pela 

necessidade novas Anuências, competiria a ela solicitar diretamente as novas 

manifestações ao órgão interveniente. 

48. Ora, em se tratando de obrigação diretamente vinculada ao órgão 

licenciador, não há justificativas que respaldem um indeferimento de processo de 



licenciamento ambiental pela suposta não apresentação de Anuência dos órgãos 

responsáveis pela administração das Unidades de Conservação afetadas pelo 

empreendimento, já que não compete ao empreendedor esta solicitação e muito 

menos a apresentação deste documento no processo. 

49. Não obstante este fato ser suficiente para que o indeferimento do processo 

de LAS/RAS seja revisto, é importante destacar ainda, que, mesmo que o 

empreendedor se dispusesse a obter nova declaração dos órgãos responsáveis pela 

administração das Unidades de Conservação afetadas pelo empreendimento, em 

colaboração à SUPRAM, isto sequer foi solicitado à empresa, seja no FOBI, seja 

por meio de solicitação de informações complementares. 

50. lrrazoável, portanto, que a empresa seja penalizada por uma conduta que 

além de estar fora da sua esfera de competência, sequer chegou a ser solicitada à 

EMON. 

51. Fica clara, portanto, a necessidade de revisão do Parecer Técnico neste 

ponto. 

IV.2 - Esclarecimentos sobre o objeto do licenciamento: 
desnecessidade de beneficiamento de toda a produção bruta e 
desnecessidade de pilha de estéril 

52. Alega-se no Parecer Técnico que fundamentou o indeferimento do 

processo de LAS/RAS que a Unidade de Tratamento de Minério (UTM) do 

empreendimento não tem capacidade instalada para beneficiamento de todo rejeito 

de minério gerado na lavra de sienito, inexistindo pilha de rejeito/estéril de rochas 

ornamentais e de revestimento. 

53. Este entendimento fundamenta-se na informação prestada em resposta às 

informações complementares, de que a depender da demanda do mercado, haveria 

a possibilidade de ampliação da produção. 

54. Convém, contudo, esclarecer sobre este ponto, que a resposta dada à 

informação complementar foi feita com base em uma expectativa futura de mercado 

que, apesar de almejada, não condiz com a realidade atual do empreendimento- que 



inclusive teve uma redução significativa de suas atividades em 2015, com a 

paralisação efetiva a partir de 2016 devido justamente a falta de demanda do mercado 

- e muito menos com o pleiteado no processo de licenciamento ambiental em 

comento. 

55. Isto porque, é certo que em se tratando de processo de revalidação, os 

limites de produção devem seguir os parâmetros já indicados e aprovados no 

processo de licenciamento de origem, no caso, a LO 17 4/2011, sendo eventual 

ampliação pretendida tratada em processo de licenciamento ambiental específico, 

prévio ao início da ampliação. 

56. Assim, EMON informa, que apesar da expectativa futura, sua pretensão 

atual com o processo de LAS/RAS é tão somente revalidar a LO n° 174/2011, 

observados os limites de produção nela previstos. 

57. Por esta razão, não há que se falar na incapacidade da planta de 

beneficiamento e muito menos na necessidade de construção de pilha de estéril neste 

momento. Isto porque, conforme consta no próprio ElA que subsidiou a concessão da 

LO 17 4/2011, todo o material lavrado é aproveitado, seja por meio dos blocos, seja 

por meio do beneficiamento do estéril, utilizado na realidade como subproduto da 

lavra, na produção de brita e pó de pedra: 

8.1.2. Forma de armazenamento e/ou disposição do estéril e rejeitas: 

( ... ) 

Não está prevista neste empreendimento a implantação de pilha de estéril, 

pois todo o estéril gerado será processado em uma planta para produção de 

brita e pó de pedra, além de produção de blocos para pavimentação. 

Está prevista a implantação de uma área para armazenamento temporário 

(pulmão) do material estéril antes de sua reutilização. Será apresentado no 

anexo 7, planta com locação, área, perfis topográficos dos locais de 

armazenamento temporário do estéril, explicitando vias de acesso, sistemas 

de drenagem pluvial e rede hídrica. (fi. 34 do ElA) 

58. Feito este esclarecimento, não restam justificativas para a manutenção do 

entendimento pelo arquivamento do processo de licenciamento ambiental, haja vista 

que a menção feita à expectativa de produção anual, conforme esclarecido, está 



vinculada a uma expectativa futura, que caso evolua, passará pelo devido processo 

de licenciamento ambiental necessário, antes do seu início. 

IV.3 - Regularidade da destinação final adequada dos resíduos 

sólidos gerados no empreendimento 

59. De acordo com o Parecer Técnico n° 0663787/2018, não foi possível 

verificar se a destinação final dos resíduos sólidos e oleosos foi realizada 

adequadamente para empresas ambiental mente regularizadas, uma vez que "não 

foram apresentados os certificados de destinação e/ou notas fiscais". 

60. Ocorre que, a LO 174/2011 não determina em qualquer momento a 

apresentação destes certificados e/ou notas fiscais ao órgão ambiental. 

61. Verifica-se pelo texto do Item 2, do Anexo 11 da LO 174/2011 que a 

obrigação da empresa relacionada aos certificados de destinação e/ou notas fiscais 

restringe-se ao seu arquivo no empreendimento e disponibilização caso solicitado 

em fiscalização: 

As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos 

identificando as doações de residuos, que poderão ser solicitadas a 

qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser mantidos 

disponiveis pelo empreendedor. 

62. Importante registrar, que EMON guarda todos os certificados de destinação 

de seus resíduos, conforme se comprova pelos documentos anexos13 (doc.6). 

63. Os arquivos até então não haviam sido apresentados pela empresa 

justamente pelo fato de não terem sido solicitados pelo órgão ambiental, seja por meio 

de informações complementares, seja por meio de fiscalização. 

64. Em não havendo solicitação neste sentido e nem condicionante que 

determinasse tal conduta como obrigatória, é completamente descabida a utilização 

da não apresentação destes documentos como motivo para o indeferimento de 

processo de revalidação da LO 174/2011, motivo pelo qual, torna-se também por esta 

13 Devido à desaceleração da produção a partir de 2015 que ensejou a paralisação temporária das 
atividades, EMON só possui Certificados de Destinação até o ano de 2014. 



-

razão, necessária a revisão da decisão administrativa que indeferiu o processo de 

revalidação da LO 17 4/2011. 

65. Ainda sobre este tema, alega a analista do processo que "os relatórios de 

controle e disposição dos resíduos sólidos apresentados durante a vigência da LO n° 

17 412011 estavam em desacordo com o modelo constante no parecer, não sendo 

informados a razão social e o endereço completo das empresas responsáveis pelo 

transporte e pela disposição final dos resíduos". 

66. Sobre este ponto, EMON esclarece que, apesar dos relatórios 

apresentados não seguirem exatamente o modelo sugerido pelo órgão ambiental, o 

objetivo principal da condicionante 9, que era a comprovação da regularidade 

ambiental da destinação dos resíduos, foi atendido. Portanto, não há que se falar no 

descumprimento da condicionante, uma vez que seu objetivo fundamental foi 

cumprido. 

67. Nos processos administrativos o formalismo rígido deve ser substituído 

pelo formalismo moderado, visando exatamente garantir ao administrado seus 

direitos. É o entendimento também do ST J: 

A Turma negou provimento ao recurso sob o argumento de que a alegação 

de nulidade de todo o processo, pelo fato de haver ocorrido extrapolamento 

do prazo para o encerramento anteriormente instituído, em um dia, é levar o 

processualismo ao formalismo mais rígido. Atualmente, vem sendo 

encampado nos procedimentos administrativos o formalismo 

moderado, que corresponde à instrumentalidade das forrnas 

do processo jurisdicional, com uma relação de correspondência e não 

de igualdade. Outrossim a extrapolação do prazo para a conclusão 

do processo administrativo não acarreta sua nulidade, e não há que se 

confundir prazo de prescrição com atraso de tramitação do processo 

administrativo. Precedentes citados: RMS 6.757-PR, DJ 12/4/1999; RMS 

10.464-MT, DJ 18/10/1999, e RMS 7.791-MG, DJ 1"/9/1997. 

(RMS 8.005-SC, Rei. Min. Gilson Dipp, julgado em 6/4/2000). 

68. Em corolário a este princípio, não basta que seja apontada meramente a 

apresentação incompleta de um relatório como motivadora de descumprimento formal 

de condicionante. O descumprimento deve estar associado a um prejuízo 



materialmente constatado para o controle das atividades do empreendedor, o que não 

se verificou ora alguma neste processo. 

69. Com efeito, a interpretação do órgão ambiental que entende descumprida 

a condicionante, levando-se em conta aspecto meramente formal, utilizando-se o fato 

como motivação para o indeferimento do processo de revalidação da LO 174/2011, é 

inadequada e não merece prosperar. 

IV.4 - Cumprimento das condicionantes 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da LO 
174/2011 

70. De acordo com o Parecer que subsidiou o indeferimento do processo de 

LAS/RAS, foi realizada a análise do cumprimento das condicionantes estabelecidas 

no Parecer Único n° 0781547/2011, que embasou a emissão da LOC n° 174/2011, 

tendo sido lavrado o Auto de Infração n° 97845/2018 por descumprimento das 

condicionantes 4, 5, 8 e 9 e por cumprimento fora do prazo das condicionantes 3, 6 e 

7 da licença. 

71. No que tange a condicionante 9, conforme já esclarecido acima, houve sim 

o cumprimento da obrigação, não havendo motivos que justifiquem a lavratura de auto 

de infração e muito menos o indeferimento do processo de revalidação da LO. 

72. Em relação as demais condicionantes, da mesma forma, não há 

argumentos que subsidiem o indeferimento do processo de revalidação da LO. É o 

que restará demonstrado a seguir. 

IV.4.1 - Comprovação de cumprimento tempestivo da condicionante 3 

73. A condicionante 3 da LO 17 4/2011 determinou: 

Apresentar projeto contemplando um programa de identificação e 

mapeamento das áreas de mata, dentro da poligonal do DNPM, buscando 

identificar locais onde seja possível a criação de corredores de vegetação que 

possibilitem o deslocamento de espécies da fauna, incluindo o projeto de 

plantio de árvores nativas e frutíferas em áreas onde não for possível a 

implantação de corredores de vegetação. Prazo: 60 dias. 



-

74. Considerando que a LO foi concedida em 05/12/2011, o prazo para 

cumprimento da condicionante 3 da LO 174/2011 terminaria em 03/02/2012. 

75. Em 23/12/2011, contudo, foi solicitado pela empresa por meio do protocolo 

R184754/2011 (doc.7), a prorrogação do prazo inicialmente concedido por mais 180 

dias, o que adiaria o prazo para cumprimento da condicionante até 01/08/2012. 

76. O projeto contemplando o programa de identificação e mapeamento das 

áreas de mata, com identificação de locais para criação de corredores de vegetação 

que possibilitassem o deslocamento de espécies da fauna foi devidamente 

apresentado pela EMON em 05/06/2012, por meio do Protocolo R251094/2012 

(doc.S). 

77. Não há que se falar, portanto, em cumprimento intempestivo da 

condicionante. 

IV.4.2- Comprovação de cumprimento tempestivo da condicionante 4 

78. A condicionante 4 da LO 174/2011 determinou: 

Apresentar proposta de projeto conjunto com o CODEMA, Conselho da APA 

da Pedra Branca e com a Reserva Biológica Pedra do Coração e proprietários 

locais, com o objetivo de ampliação do projeto de implantação dos corredores 

de vegetação e os trampolins ecológicos, bem como para ampliar a faixa de 

vegetação no entorno dos cursos d'água evitando assim o assoreamento e 

aumentando o habitat para as espécies da fauna em toda a área da poligonal 

do DNPM e APA Pedra do Coração. Prazo: 120 dias. 

79. Como o cumprimento da condicionante dependida da interatividade entre a 

empresa, CODEMA, Conselhos Gestores das APAs Pedra Branca e Reserva 

Biológica Pedra do Coração, além do levantamento e da identificação dos 

proprietários localizados nas áreas de interesse e a contratação de profissionais 

habilitados para a elaboração dos estudos, EMON, antevendo a dificuldade do 

cumprimento ao determinado dentro do prazo previsto na condicionante, apresentou 

em 23/12/2011 pedido de prorrogação por mais 180 dias para cumprimento ao 

determinado, ou seja, até 30/09/201214 (doc.7). 

14 120 dias inicialmente concedidos acrescidos dos 180 dias solicitados. 
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80. Em 05/06/2012, EMON, por meio do Protocolo R251094/2012 (doc.8), 

demonstrou a evolução das tratativas com o CODEMA e a solicitação do Conselho de 

mais doze meses para o desenvolvimento dos trabalhos. 

81. Ocorre que, em virtude da complexidade do projeto, que envolvia não só 

uma área muito grande, como também um número considerável de proprietários 

rurais, o cumprimento da condicionante acabou não evoluindo como o esperado com 

o CODEMA. 

82. Ressalta-se, contudo, que por se tratar de condicionante diretamente 

atrelada a ação conjunta com terceiros (CO O EMA, Conselho da APA da Pedra Branca 

e com a Reserva Biológica Pedra do Coração e proprietários locais), a vontade 

exclusiva da empresa não é suficiente para o cumprimento da obrigação imposta. 

83. Diante disso, não é razoável que o não atendimento satisfatório desta 

condicionante - o que decorre de inércia de terceiros - enseje o indeferimento do 

processo de revalidação da LO. 

84. Conforme se evidencia nos documentos anexos (doc.9), EMON fez tudo o 

que estava ao seu alcance para o cumprimento da condicionante, mantendo contato 

direto com o CODEMA durante todo o período de duração da licença. 

85. Nesta senda, não é razoável imputar à EMON a responsabilidade pela 

demora de órgãos intervenientes na condução de um projeto conjunto de implantação 

de corredores de vegetação e os trampolins ecológicos, já que a empresa fez o que 

lhe cabia para concluir o cumprimento da condicionante. 

IV.4.3 - Comprovação de cumprimento tempestivo da condicionante 5 

86. A condicionante 5 da LO 17 4/2011 determinou: 

Apresentar programa de pesquisa e monitoramento da fauna que deverá ser 

realizado em parceria com a UFJF, segundo consta nos estudos. Este 

levantamento deve permitir a identificação mais detalhada do status de 

conservação da fauna local, bem como identificar quais espécies migratórias 

utilizam a área e comparar com mais precisão a composição e a diversidade 

de espécies com trabalhos realizados em outras localidades na região do sul 

de minas. Prazo: 60 dias. 



-

87. Considerando que a LO foi concedida em 05/12/2011, o prazo para 

cumprimento da condicionante 5 da LO 174/2011 terminaria em 03/02/2012. 

88. Em 23/12/2011, contudo, foi solicitado pela empresa por meio do protocolo 

R184754/2011 (doc.7), a prorrogação do prazo inicialmente concedido por mais 180 

dias, o que adiaria o prazo para cumprimento da condicionante até 01/08/2012. 

89. Em 05/06/2012, ou seja, de forma tempestiva, EMON informou, por meio 

do Protocolo R251 094/2012 (doc.S), que os profissionais da UFJF que desenvolveram 

os trabalhos de diagnóstico da fauna na área do empreendimento, não estavam mais 

vinculados à UFJF e que a Universidade não demostrou interesse em desenvolver o 

trabalho proposto na condicionante. 

90. Por esta razão, a empresa propôs que o desenvolvimento do programa de 

monitoramento da fauna fosse realizado no momento da revalidação da LO, o que 

permitiria, inclusive, que o levantamento mostrasse o status da conservação da fauna 

local, bem como as espécies migratórias que utilizaram a área, permitindo a 

comparação mais precisa da composição e diversidade de espécies, com trabalhos 

realizados em outras localizadas na região Sul de Minas. 

91. Importante ressaltar que a empresa não obteve qualquer retorno do órgão 

ambiental sobre este pleito. 

92. Não se trata, portanto, de descumprimento de condicionante, e sim, de 

solicitação de alteração de prazo ainda não avaliada pelo órgão ambiental. 

IV.4.4 - Comprovação de cumprimento tempestivo da condicionante 6 

93. A condicionante 6 da LO 17 4/2011 determinou: 

Protocolar na Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de 

Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de cumprimento da 

compensação ambiental, de acordo com a Lei n° 9.985/00, Decreto Estadual 

n° 45.175/09 e Decreto Estadual n° 45.629/11. Prazo: 30 dias da publicação 

da decisão da URC. 

94. A publicação da decisão da URC ocorreu em 14/12/2011 (doc.10), o prazo 

para cumprimento da condicionante 6 da LO 174/2011 terminaria, portanto, em 

13/01/2012. 



-

-

95. Em 23/12/2011, de forma tempestiva, EMON solicitou por meio do 

protocolo R184754/2011 (doc.7), a prorrogação do prazo inicialmente concedido por 

mais 60 dias, o que adiaria o prazo para cumprimento da condicionante até 

13/03/2012. 

96. Em 01/02/2012, a empresa apresentou por meio do Protocolo 

R 199069/2012 (doc.11) comprovação da solicitação de abertura de processo de 

compensação ambiental de acordo com a Lei 9.985/2000, Decreto Estadual 

45.175/2009 e Lei Estadual 45.629/2011. 

97. Não há que se falar, portanto, em cumprimento intempestivo desta 

condicionante. 

IV.4.5- Comprovação de cumprimento tempestivo da condicionante 7 

98. A condicionante 7 da LO 17 4/2011 determinou: 

Apresentar Certidão de Registro de Imóveis contendo a averbação da área 

de Reserva Legal. Prazo: 60 dias. 

99. Considerando que a LO foi concedida em 05/12/2011, o prazo para 

cumprimento da condicionante 7 da LO 174/2011 terminaria em 03/02/2012. 

100. Em 23/12/2011, contudo, foi solicitado pela empresa por meio do protocolo 

R184754/2011 (doc.7), a prorrogação do prazo inicialmente concedido por mais 60 

dias, o que adiaria o prazo para cumprimento da condicionante até 03/04/2012. 

101. Em 04/04/2012, EMON, por meio do Protocolo R223619/2012, solicitou 

nova prorrogação de prazo para atendimento à condicionante, por mais 30 dias, tendo 

em vista a necessidade de mudança do Termo de Responsabilidade (doc.12). 

102. Em 25/04/2012, a condicionante foi devidamente cumprida pela EMON 

(doc.13). 

IV.4.6 - Comprovação de cumprimento tempestivo da condicionante 8 

103. A condicionante 8 da LO 17 4/2011 determinou: 

Apresentar relatórios técnicos e fotográficos semestrais, comprovando a 

execução das etapas constantes do PTRF, conforme cronograma de 



execução, inclusive, contemplando o cercamento da área da mata 2, para 

evitar o acesso de animais. Prazo: Anualmente. 

1 04. Devido a divergência entre o prazo mencionado no texto da condicionante 

(semestral) e no prazo estipulado para cumprimento da condicionante (anual), EMON 

apresentou em 23/12/2011, por meio do Protocolo R184754/2011 (doc.7), a alteração 

do texto da condicionante de semestral para anual, justamente para que no futuro não 

houvesse dúvidas sobre a tempestividade do cumprimento da condicionante. 

105. Importante registrar que desde a determinação da condicionante, EMON 

vem apresentando anualmente à SUPRAM os Relatórios Técnicos e Fotográficos em 

atendimento ao determinado na condicionante 08. É o que se verifica nos Protocolos 

R345210/2013, realizado em 01/02/2013; R00767/2014, realizado em 03/01/2014; 

R0360900/2014, realizado em 30/12/2014; R0018093/2016, realizado em 20/01/2016; 

R022693/2017, realizado em 20/01/2017 e R0014222/2018, realizado em 19/01/2018 

(doc.14). 

106. Não restam dúvidas, portanto, também do cumprimento desta 

condicionante. 

V - Conclusões e pedidos 

107. Ante o exposto, rebatidos todos os pontos que fundamentaram o 

indeferimento do processo de LAS/RAS, EMON, amparado pelo art. 40 e seguintes 

do Decreto Estadual n° 47.383/2018, requer a reconsideração da decisão que 

indeferiu o processo de LAS/RAS. 

108. Ademais, requer a juntada da taxa de expediente paga para interposição 

do recurso (doc.15), pleiteando desde já pelo seu reembolso, dado seu caráter ilegal 

e inconstitucional. 

Pede deferimento. 

Caldas, 25 de outubro de 2018. 
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· Lei Municipal D0
• 1.973 d~ 29 de dezembro de 2006 

· - Rua Capitlo Joio Batista, n° 35, CEP 37780-000 · 
CaldaaiMG Tel: 3735-1300 · 

Anuência para fins de Pesquisa Cientlfica 
00212009 

· O CONGEAPA ~ Conselho Gestor da APA "Santuário Ecológico da Pedra 

Branca", com base em suas atribuições dadas pela lei Municipal 197312006 . . 

~utoriza pesquisas. na APA Santuário Ecológico Pedra Branca, a fim de 

subsidiar a ela!3oração de ElA-RIMA da mineraçao EMON. 

Tal autorizaçao foi solicitada nos req·uenmentos n°.629 de 20/05/2009 e n°.720 

de 15/0612009.da Em.,..a de Mlneraçlo Ouro Novo- EMON. 

A anuência .tem como condicionante que as pesquisas sejam' realizadas, 

contorme requenmento, por equipe c:onÍprovadamente habilitada, formada por 

docentes biólogos pertencentes ao quadro da Universidade Federá! de Juiz de 
' 

Fora, assim como por pesquisadores do programa de mestrado e doutorado, 
. ' ' 

sob orientaçao dos docentes. Ainda tendo em obseniAncia os incisos n°S. 1, 2, 

3 e 4, do Parecer CONGEAPA n°. 00~2009. 

Caldas, MG ,17 de agosto de 2009. 

"" ' ,, -~ ·' ; . .f .{ . . i !_v J ./ . . . 
, ~~ ..• _ / ~; -.-/} •. '-· ,' I __ \_ -··-'"1 - _1 

·'! Rach~l Cav~lcanti Ste~;uto 
Presld~nte do CONGEAPA Pedra Branca 

Caldas/MG 
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Lei Municipal n°. 1.973 de 29 de dezembro de 2006 

- Rua Capitio Joio Batista, n° 35, CEP 37780-000 
CaldasiMG Tel: 3735-1300 

----===========~-------------

PARECER CONGEAPA N°.003/2009 

Esse parecer é '.relativo aos seguintes requerimentos da Empresa de 
Mineração Ouro Novo, protocolados conforme segue: 

. '1\ - protocolo n°.629 de- 20/05/2009 e n°.720 de 15/06/2009, nos quais requer 
Declaração de Anuência para fins de Pesquisa Cientifica, para elaboração de 
ElA/RIMA; . • 

! 
l - protocolo no. 630 de 20/05/2009 no qual requer Certidão de Conformidade 

com as Leis e Regulamentos Administrativos 'Municipais. -'; 

Os três requerimentos referem-se ao seu empreendimento denominado "Serra 
do Maranhão", coijespondente ao processo DNPM no. 830.280/1983, na Serra 
do Maranhão; Zona Rural deste Município. 

O Conselho deliberou ·pelo deferimento dos requerimentos mencionados 
acima, após leitura e discussAo do parecer jurídico, dirigido ao CONGEAPA, de 
autoria do Dr. Eduardo Queiroz, apresentanao o resultado de análise dos 
documentos apresentados pela empresa, e da lei de cnaçAo da APA, mais 
especificamente, sobre, o artigo 51 e seus parágrafos. 

A decisão dessa é• Reunião Ordinária do CONGEAPA, realizada em data de 
13 de agosto de 2009, teve como base a conclusão do parecer jurídico, que 
considerou legal a concessão das anuências solicitadas, de acordo com a . 
interpretaçao da Lei de criação da APA. · • 

Cumpre-nos destacar ainda que o deferimento foi concedido mediante o 
cumprimento das seguir\tes cõndicionantes: • 

1) 

2} 

Elaborar e firmar entre 'a empresa e ·Ç> CONGEÁPA -
"Santuário Ecológico da :Pedra Branca .. ,· COOEMA e a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente .. Agropecuária e 
Serviços Rurais de Caldas, Termo de Compromisso, visando o . 
acompanhamento das atividades da empresa, em função da 
necessidade de evitar e/ou minimizar os · impactos sóCio
ambientais delas decorrentes em todo o seu entorno, 
contemplando dentre outras as condicionantes contidas neste 
parecer; 

A requerente deverá encaminhar cópi~ do ElA/RIMA, do 
material fotográfico, filmagens . ou qualquer produto visual 
obtido, bem como outros estudos ambientais que venham a 
ser realizados, a este Conselho, ao término da pesquisa, com 
o obje~ivo de enriquecer o acervq da unidade de Conservação. 

1 



, ..... -···-- "''-,_,, 

~.:'". i\ l~J\ ··,· ... -
ÍF'E c_:.;,/: ['.--.;.'·· :-- JC. _,..,::\ 

Lei Municipal D0
• 1.973 de 29 de dezembro de 2006 

\ - Rua Capitão Joio Batista, no 35, CEP 37780-000 
· Caldas/MG Tel: 3735-1300 "-:..~/ 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

de Meio Ambiente, Agropecuária e Serviços Rurais; 
.. 

A _requerente deverá seguir as medidas técnicas exigidas 
quanto à coletas e demais estudos em ulna Unidade de 
Conservação; 

A requerente deverá realizar audiência publica no Término da 
realização do ElA/ RIMA; 

Conforme TAC firmado entre a empresa e a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a 
requerente só poderá iniciar a lavra, após a comprovação de 
relatório técnico e fotográfico, acompanhado de anotações de 
responsabilidade técnica - ART - para gerenciamento dos 
aspectos ambientais do empreendimento, das medidas 
constantes nos incisos I, 11, 111, IV, V, VI, VIl, VIII e XIX da 
cláusula 2° e inciso VIl da cláusula 3°, do mencionado Termo 
de Ajuste de Conduta; 

A requerente deverá apresentar a este conselho e Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária e, Serviços Rurais 
de Caldas, plano de lavra a cada 6 anos; 

Elaborar em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agropecuária e Serviços Rurais e o CONGEAPA, 
um plano de acompanhamento das atividades de mineração, 
assim como dos programas de gestão e de recuperação 
ambiental, propostos pela empresa em seu ElA/RIMA e PRAD; 

A requerente deverá apresentar cópia licença de Operação 
(LO} e/ou Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), 
expedida pelo COPAMIFEAM, assim que expedidas; 

A' requerente deverá cumprir a legislação ambiental vigente; 

1 O) A requerente deverá respeitar os limites estabelecidos pela Lei 
Municipal n°. 1.402/91 , de 17 de maio de 1991; 

1 1) A requ~rente não poderá em espécie a alguma interferir nos 
cursos d'água e nascentes .. nas áreas .Consideradas de 
Preservação Permanente, ao longo destes e nem nas matas 
nativas existentes, caso não haja alternativa a empresa poderá 
requerer licença ao órgão especifico para efetuar tal 
interferência, de acordo com o disposto nas Deliberações 
Normativas COPAM n°. 01, de 18/09/1989, n°. 04, de 
20/12/1990 e 074 de dezembro de 2004, bem como o artigo 3° 
da Resolução CONAMA n°. 09 de 31/08/1993; 

2 
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683 de 11/11/1966 (Código de Posturas Municipal), 
especialmente o artigo 64 e seu parágrafo único, capitulo VIII 
e seus artigos e parágrafos; · 

13) A requerente será fiscalizada pela Secretaria Municipal . de 
Meio Ambiente, Agropecuária e Serviços Rurais, conforme 
abiburdo pelo Decreto Municipal n°. 675 de 06105/2002 e pelo 
Conselho Gestor da APA, conforme abibuiçOes legais. 

Caldas. 17 de agosto de 2009 · 

.í-?k~.jh t ' 
Rachei ~lcanti Stefanuto 

Presidente do CON.GEAPA ~ Pedra Branca 
. ' Caldas/ MG 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NUMERO DE INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAOI DATA DE ABERTURA I 23.114.002/0001-07 CADASTRAL 02/03/1993 
MATRIZ 

I NOME EMPRESAR1AL 
EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO LTDA I 
I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

EMON- EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO 
I I PORTE 

DEMAIS I 
l CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONôMICA PRJNCIPAL 

07.24-3-01 -Extração de minério de metais preciosos I 
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
01.11-3-99- Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente 
01.51-2-01 -Criação de bovinos para corte 
02.30-6-00 -Atividades de apoio à produção florestal 
07.10-3-01 -Extração de minério de ferro 
07.22-7-01 -Extração de minério de estanho 
07.23-5-01 -Extração de minério de manganês 
08.10-0-02- Extração de granito e beneficiamento associado 
08.10-0-06 -Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
09.90-4-03- Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 
11.21-6-00- Fabricação de águas envasadas 

'- 46.89-3-01 -Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis 
49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
71.19-7-02- Atividades de estudos geológicos 

I CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 -Sociedade Empresária Limitada I I LOGRADOURO 

• AV GERONIMO DA SILVA LOURES 
li NUMERO 

1987 I I COMPLEMENTO 

I CEP 
• 37.780-000 

I l BAIRRO/DISTRITO 
• POCINHOS DO RIO VERDE 

I I MUNiclPIO 
CALDAS I I~G 

I ENDEREÇO ELETR(JNICO 
VANESSA@GMAF.COM.BR 

I I TELEFONE 
• (35) 3722-1597 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

*""""*" 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 I I MOTIVo DE SITUAÇÃO CADASTRAL I I SITUAÇÃO ESPECIAL 

*""***"'** 
I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*****""** I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n• 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 22/10/2018 às 15:48:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Doc.2- Procuração e atos constitutivos 



PROCURAÇÃO 

Caldas, 1 O de outubro de 2018 

AO SUPRAM- SM- VARGINHA 

Ref.: Procuração 

Prezados Senhores. 

A EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA, inscrita no CNPJ com o n° 
23.114.002/0001-07, sito na Rua Coronel Otávio Meyer n° 160, sala 306, Centro, 
Pouso Alegre, MG, vem através desta, dar poderes ao Sr. Anderson Marcos 
Barbosa, Geólogo, inscrito no CPF com o número 495.969.407-49 e identidade 
número 84-1-06551-0-D CREA-RJ, residente a rua Cabo Benedito Alves, 1252, 
Três Corações, MG, para fins de formalizar, requerer, protocolar recursos, 
acompanhar processos e o que mais for necessário para regularização 
ambiental junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD, IBAMA e Demais órgãos de Controle Ambiental. 

Atenciosamente. 

EMP~'"õE~~~ÃÕ~~VOLroA 
Lia Maria Aguiar 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TDA., EMPRESA DE 

MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ n°. 23.114.002/0001-07., 

com sede na Avenida Gerônimo da Silva Loures, n°. 1.987, Distrito de Pocinhos do Rio Verde, em 

Caldas, Minas Gerais, CEP 37.780-000, com filiais, inscritas no CNPJ sob os números 

23.114.002/0003-79 e 23.114.002/0004-50 inscrita no CNPJ sob o n" 23.114.002/0001-07. 

OUTORGADO: CONRADO DE CARVALHO BRAZ DE FARIA SOUSA, brasileiro, solteiro, gerente 

admírustratívo, portador do RG n° MG-14.741.082/SSP-MG, inscrito no CPF sob o no 068.875.556-97, residente 

e domiciliado na Rua Arari, no 26, Bairro Vi valdi Leite Ribeiro, CEP: 37.701-198., Poços ~e Caldas/MG . . , 

Por este instrumento, o OUTORGANTE concede ao OUTORGADO os poderes das cláusulas ad 

judicia et extra para atuar em seu interesse perante qualquer instância, foro ou tribunal, bem como em 

quaisquer órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e Municípios. Podem 

substabelecer. 

Caldas, 29 de Julho de 2015. 



SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 

SUBSTABELECE OS PODERES CONFERIDOS PELA OUTORGANTE: EMPRESA DE MINERAÇÃO 

OURO NOVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 23.114.002/0001-07. 

localizada na Avenida Gerõnimo da Silva Loures, no 1.987, Bairro Pocinhos do Rio Verde, no Município de 

Caldas, MG. CEP 37.780-000, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. 

OUTORGADO: Anderson Marcos Barbosa, Geólogo, inscrito no CPF com o número 495.969.407-49 e 
identidade número 84-i -06551-0-0 CREA-RJ, residente a rua Cabo Benedito Alves, 1252, Três Corações. 
MG. 

Por este instrumento, a OUTORGANTE concede ao OUTORGADO poderes para atuar em seu interesse 

perante a Superintendência Regional de Meio Ambiente Sul de Minas, no âmbito do Processo 

Administrativo COPAM n° 00116120001006/2017. Além dos poderes gerais. podem apresentar defesas, 

recursos. requerer certidões. obter vista e cópia do processo e praticar todos os atos necessários para a 

perfeita defesa dos interesses da outorgante. Podem substabelecer. 

Caldas. 26 de outubro e 2018. 

CONRADO DE CARVALHO BRAZ DE FARIA SOUSA 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TOA 

FerPitflÚd hbti(' C~t;,-,E"rc~.o 

l:f~10~23 TFJ:h1Lt."~9 ~:::F~\?_7- Tcrt.~J~F:$6"~:(.; 



Ministério do Desen'\lclvimento, Indústria e Comércio Exterior • 
(Uso ela Junta Comert:iAII 

Secretaria da ComéJCio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio , 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO L TDA 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

a v.s• o deferimento do seguinte ato: N•FCN/REMP 

m11~111~1 
J123617232341 

CALDAS 
Local 

Empresartat(als) lguaf(als) ou sernelltantels): 

osiM ONÂO 

ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO 

Processo em Ordem 
Àdecisllo 

--'--'---
Data 

ONÃ0_/_1_ 

Data 

DNÃO_/_/_ 

Data 

Responsável 

~ISÃO SINGULAR 
ljJ)Processo em exigência. (Vide despadlo em folha anexa) 

t;;Z} Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

G...,.., .cesso Indeferido. Publique-se. 

2" Exigência 3" Exigência 4• Exigência s• Exigência 

D O O o 

Data 

DECISÃO COLEGIADA 

O Prcx:esso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

O Processo lnc!Bferido. Publique-se. 

2" Exigência 3" Exigência 4" Exi~~meói 

o o , n 
~· •J) JUNTA COMERCIAl. 00 ESTADO DE MINAS GERAIS 
tt[tl- CERTIFI(:OOJ'EGI'ST~Of;;090HR0:4881412 j , . 

. EM 06/07/21)12 ,' 1 \. I i / 
411:-MFt~E.SÁ 1JE MINEfiACAO OURO l'IOYO 4.TOA• 

1 
'"--, ~· ~ 
~ Y NIIA 

JJROTOCOL.O: 12/463.956-9 11' ltlTol.-ot 

Data Vogal 1\ 

OBSERVAÇÕES 

~Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
lU' Certifico que este docutnento da empresa EMPR.ESA DE MINERACAO OURO NOVO LTDA, Nire 31204069179, foi deferido e arquivado sob o n° 

4881412 em 06/07/2012. Para validar este documento, acesse 'IIIIVw"N.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151001425251 e o código de 
segurança YH1 H Esta cõpia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 
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~Certifico que este documento da empresa EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO L TDA. Nire 31204069179, foi deferido e arquivado sob o n° 
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segurança YH1 H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 

pág. 2/B 



91 Alteraç.llo Contretua• 
Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda. 

EMPRESA DF MINERAÇÃO OURO NOVO LTDA 

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

P.6ginatdeti 

LIA MARIA AGUIAR, brasileira, divorciada, administradora, residente na cidade de Campos do 

Jord:lo - SP, à Rua Atílio Zelanti Flosi no 100 - CEP: 12.460-000, portadora da carteira de 

identidade nQ M-1.840.726-2 expedido pela SSP/SP e CPF nº 003.692.768-68; e 

MINERAÇÃO CORRÊA LTDA, sociedade empresária limitada com sede na Estrada 

ltajubã/Campos do Jordão, Bairro Rural dos Marmelos na cidade de Campos de Jord:lo , 

Estado de Sl!o Paulo, CEP: 12.460-000, inscrita no CNPJ sob o no 46.744.959/0001-32, 

Inscrição Estadual n• 246.003.858.117, com seis atos constitutivos arquivos na Junta 

Comercial do Estado de Sllo Paulo (JUCESPI sob o NIRE ni! 35202164003, com última alteração 

contratual registrada sob o no 94.962/07-8, em sessão de 22/03/2007, neste ato 

representada por sua administradora Sra. LIA MARIA AGUIAR, brasileira, divorciada, 

administradora, portadora da carteira de identidade no 1.840. 725-2 expedida pela 5SP/SP e 

CPF nQ 003.692.768-68, residente e domiciliada na cidade de Campos de Jordão, estado de 

São Paulo, na Rua Atílio Zalanti Flosi. nº 100, CEP: 12.460-000; 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada EMPRESA DE MINERAÇÃO 

OURO NOVO LTDA, com sede na cidade de Pouso Alegre - MG, à Rua Coronel Otávio Mayer 

nl! 160- loja 306, Centro - CEP: 37.550-000, devidamente registrada na Junta Comercial de 

Minas Gerais sob o n2 3120406917-9 em 04/03/1993 e inscrita no CNPJ sob o n9 

23.114.002/0001-07, resolvem, assim, alterar o contrato social: 

./ Nesta data altera-se o endereço da matriz que era na Rua Coronel Otávio Mayer, nv 160 

-loja 306- Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP: 37.550-000 para o endereço na 

cidade de Cafdas/MG, na Av. Gerõnimo da Silva Loures, n2 1987, bairro Pocinhos do Rio 

Verde, CEP: 37.780-000. 

CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CAPITULO I 

DENOMINACÃO. SEDE. FILIAL E OBJFI'O SOCIAL. 

A sociedade gira sob a denominação social de EMPRI:SA DI: MINERACÃO OURO NOVO LTOA. 

regendo-se pelas disposições legais aplicáveis e terá sua sede e foro na Av. Gerônlmo da Silva 

Loures nv 1987, bairro: Pocinhos do Rio Verde, na cidade de Caldas/MG CEP: 37.780.000. 

Parágrafo Primeira- A sociedade possui as seguintes filiais: 

Filial 2- Bairro dos Armandos, Zona Rural, Município de Santa Rita de Caldas/MG 

CNPJ; 23.114.002/0002-98 NIRE: 3190107106-0 

llli!fJ._ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

~Certifico que este documento da e~presa EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO LTDA, Nire 31204069179, foi deferido e arquivado sob 0 no 
... 4881412 em 06/07/201:. :ar~ valtda~ este ~o_cumento, acesse 'IN'WW.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151001425251 e 0 cõdigo de 

segurança YH1 H Esta copia fo1 autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 
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9f Alteraçi'o C<mtr'ilhlal 

Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda. 

Filial 3- Bairro Pedra Branca, Zona Rural, Municfpio de Ca\das/MG 

CNPJ: 23.114.002/0003·79 NIRE: 3190107107·8 

Flllal4- Bairro Bocalna, Zona Rural, Munldpio de Caldas/MG 

CNPJ: 23.114.002/0004·50 NIRE: 3190107108~ 

Pégina 2 dt!! 6 

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios, agências, depósitos, 

em qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sociedade tem por objeto pesquisQ, extração e comércio de ouro, pratCI, CGssiteritQ, 

mongflnés, grgnito e mármore, ferro, gemCI e exploroç6o de águo mineral, ore/os e argila, 

com objetivo principal de realizar exploroçlíes e Qproveitamentos de jazidos minerais no 

Te"itárlo Nociont:~l, Exportação, lmportoç6o, transporte, comercig/ízgçBo, benejlcfomento, 

extroç6o de minerais metálicos e n6o metálicos, agricultura, pecuário, silvicultura, 

exploração florestf11. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A sociedade iniciou suas atividades em 01/03/1993 e o seu prazo de duraç:!o é 

indeterminado. 

ClÁUSULA QUARTA 

o capital social é de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) totalmente subscrito e integralizado 

em moeda corrente nacional, dividido em 26.000 (vinte e seis mil) cotas no valor nominal de 

R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribufdo entre os sócios: 

NOME 

LIA MARIA AGUIAR 

MINERAÇÃO CORREA LTDA 

TOTAL 

PARTICIPAÇÃO 

1"1 

0,004% 

99,996% 

1009(, 

QUOTAS 

1 quota 

25.999 quotas 

26.000 quota• 

QUOTAS EM 

R$ 

1,00 

25.999,00 

26.0000,00 

Porógrofo Primeiro ·A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do cap!tal social. (art. 1.052, CC/2002). 

Parágrafo Segundo- As quotas são lndivisfvels e n:io poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 

condição e preço, preferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se 

realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

ClÁUSULA QUINTA 

A sociedade será administrada pela sócia LIA MARIA AGUIAR individualmente, a qual 

representará a sociedade em jufzo ou fora dele, com a finalidade de garantir seu perfeito 

funcionamento, podendo para tanto movimentar contas bancárias, emitir títulos de crédito, 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico que este documento da empresa EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO L TOA, Nire 31204069179, foi deferido e arquivado sob o n° 
4881412 em 06/07/2012. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151001425251 e o código de 
segurança YH1H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2015 por Marínely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 
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91 AtterJ~çio Contriltuat 

Empresa de Mineraçllo Ouro Novo Ltda. 

fi~W.J.- Bairro Pedra Branca, Zona Rural, Município de Caldas/MG 

CNPJ: 23.114.002/0003-79 

Filial 4- Bairro Bocaina, Zona Rural, Município de Caldas/MG 

CNPJ: 23.114.002/0004-50 

Pqlna 2 de 6 

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá abrir outras filiais, escritórios, agências, depósitos, 

em qualquer parte do território nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sociedade tem por objeto pesquisa, eKtlllçélo e comércio de ouro, prata, cassiterita, 

manganes, granito e mármore, ferro, gema e exploração de água mineral, areias e argila, 

com objetiva principal de rea/ízar explorações e aproveitamentos de jazidas minerais na 

Te"itário Nacional, Exportaçfío, lmportaçfío, transporte, comercialização, beneficiamento, 

eKtroção de minerCJis metálicos e n6o metálicos, flgriculturo, pecuária, silviculturCJ, 

exploração florestal. 

CLÁUSUlA TERCEIRA 

A sociedade iniciou suas atividades em 01/03/1993 e o seu prazo de duração é 

indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA 

O capita·l social é de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) totalmente subscrito e integralizado 

em moeda corrente nacional, dividido em 26.000 (vinte e seis mil) cotas no valor nominal de 

R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribuído entre os sócios: 

NOME PARTICIPAÇÃO QUOTAS QUOTAS EM 

( %) R$ 

LIA MARIA AGUIAR 0,004% 1 quota 1,00 

MINERAÇÃO CORR~A LTDA 99,996% 25.999 quotas 25.999,00 

TOTAl 100% 26.000 quotas 26.0000,00 
----·-···- -

Parágrafo Primeiro -A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). 

Parágrafo Segundo- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento do outro sódo, a quem fica assegurado, em igualdade de 

condição e preço, preferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se 

realizada a cessao delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA QUINTA 

A sociedade será administrada pela sócia LIA MARIA AGUIAR individualmente, a qual 

representará a sociedade em juízo ou fora dele, com a finalidade de garantir seu perfeito 

funcionamento, podendo para tanto movimentar contas bancárias, emitir títulos de crédito, 

ll!i?!i\ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

~Certifico que este documento da e~presa EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO LTDA, Nire 31204069179, foi deferido e arquivado sob o no 
4881412 em 06/07/2012. Para val1dar este documento, acesse VNM'.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151001425251 e o código de 
segurança YH1H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2015 por Marinely de Paula Bomtim- Secretária-Geral. 
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endossar, assinar documentos públicos ou particulares, praticar atos ou operações que 

importem em obrigação social, que estejam dentro de objetivo da sociedade e também a 

representação da sociedade perante todas as repartições públicas Federais, Estaduais e 

Municipais, em todos os assuntos de interesse da sociedade. 

Parógrafo Primeiro - A sociedade poderá nomear procuradores para representá-la perante 

terceiros e no foro em geral. 

Parágrafo Segundo - A administradora declara não estar impedida de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno , concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiros nacional, contra normas 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. 

Parágrafo Terceiro - São atribuídos honorários "Pró-Labore" mensais, de acordo com a 

disponibilidade financeira da empresa, os quais serão determinados em reunião especial 

realizada para este fim, antes de findo o ano calendário, para vigorar para o ano calendário 

subseqüente, podendo, por interesse da maioria dos diretores, ser alterado durante o 

exercício fiscal. 

Parágrafo Quarto - Sempre que possível, a administradora providenciará que as decisões 

cabíveis aos sócios sejam decididas por escritos, dispensando-se a realiz;:~ção de reuniões 

previstas no artigo 1072, caput, do Código Civil Brasileiro, conforme autoriza o parágrafo 32 

do mesmo artigo 1072. 

Parógrafo Quinto- Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal. 

CLÁUSUlA SEKTA 

Os sócios não poderão alienar, transferir, doar as suas cotas a terceiros a não ser que tenha 

autorização formal da totalidade dos sócios- Deverá oferecer suas cotas à sociedade em 

primeiro lugar e se esta não se interessar pela transação, aos sócios na .proporção de suas 

cotas, que terão o direito de preferência em igualdade de condições par-a adquirir as cotas 

dos sócios cedentes. 

CLÁUSULA StriMA 

Poderá ser decidida a exclusão de qualquer dos sócios por justa causa, em reunião 

especialmente convocada para esse fim, representativa de mais da metade do capital social. 

Entende-se por justa causa: improbidade administrativa, financeira e fiscal, protestos 

individuais, avais a terceiros e processos judiciais. 

Parágrafo Único - Os haveres do sócio excluído serão apurados de acordo com o último 

balanço aprovado e far-se-á o pagamento das cotas a ele pertencentes. 

CLÁUSUlA OITAVA 

Os lucros ou prejuízos s:io apurados em balanços realizados a 31 de dezembro de cada ano, 

os quais serão divididos ou suportados pelos sócios proporcionalmente às suas cotas do 

capital social, a não ser que haja deliberação da maioria dos sócios, para que seja dado um 

tratamento diferenciado ao resultado. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico que este documento da empresa EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO L TOA, Nire 31204069179, foi deferido e arquívado sob 0 no 
4881412 em 06/07/2012. Para validar este documento, acesse 'lrWIVV.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151001425251 e o código de 
segurança YH1H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 
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A distribuição dos lucros anuais será decidida em reur~ião de diretoria, a ser realizada por 

ocasião do encerramento de cada exercício social. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Por deliberação da maioria do capital social, poderão ser levantados balanços intermediários 

para distribuição de lucros. 

CLÁUSULA DtCIMA PRIMEIRA 
DO FALECIMENTO. INTER PICÃO INCAPACIDADE INSOLENÇ!A. EXCLUSÃO OU RETIRADA DE 
QUALQUER SÓCIOS 

A sociedade não se dissolverá pela incapacidade ou falência de um dos sócios tampouco seu 

falecimento, continuando com os sócios remanescentes. 

Parágrafo Primeiro- No caso de falecimento de um dos sócios, a viúva meeira e os herdeiros 

serão aceitos ao convívio. caso os herdeiros não desejem prosseguir como sócios poderão se 

retirar da sociedade recebendo os seus haveres na forma do parágrafo seguinte. 

Parágrafo Segundo - O valor de cada cota será determinado pela divisão do patrimônio 

líquido total de cotas existentes à época de um balanço que será lev<~ntado tendo como data 

final a competência do falecimento do sócio, e, se for da opinião da maioria dos sócios, o 

valor de cada cota poderá ser determinado pela divisão do valor de mercado da empresa, 

avaliado por pessoa ou empresa técnica especializada para o assunto. O pagamento destas 

far-se-á da seguinte maneira: 10% (dez por cento) em dinheiro por ocasião da assinatura do 

Instrumento de alteração contratual, o saldo restante em 12 (doze) parceías iguais mensais e 

consecutivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correç~o monetária com 

base no IGPM ou na falta deste, qualquer outro índice que vier a ser fixado pelo governo. 

CLÁUSUlA OtCIMA SEGUNDA 

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nac1onal, contra normas 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 

1.011, § 12, CC/2002). 

CLÁUSUlA DÉCIMA QUARTA 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, as partes elegem 

com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro d<1 Comarca "'~ 

de Poços de Caldas- MG. /)i( 

ilfi!A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

~Certifico que este documento da e~presa EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO L TDA Nire 31204069179, foi deferido e arquivado sob 0 no 
4881412 em 06/07/2012. Para val1dar este documento, acesse wv..w.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo C151001425251 e o código de 
segurança YH1H Esta côpia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/0812015 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 
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E, estando assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e para um mesmo fim, devidamente rubricado pelos sócios na presença de 

duas testemunhas, para posterior registro e arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. 

Poços de Caldas, 07 de Fevereiro de 2012. 

JUNTA COMEI'lCIAL DO ESTADO DE Mlt'iAS GERAIS 
C!RTIFICO O REG~TftO SOB O NR0:4881412 

'"' 0610712012 •• eeMPAIE:9A DE.M,NERACAO OURO NOVO \.TO \_\)c{.).~~ ' 

' 12/463.956-9 ~:,.~ ' PftOTCCOLO: 

Af81593711 

ttrif;._ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

~Certifico que este documento da empresa EMPRESA DE MINERACAO OURO NOVO LTDA, Nire 31204069179, foi deferido e arquivado sob o n° 
4881412 em 06/07/2012. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe no do protocolo C151001425251 e o código de 
segurança YH1 H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2015 por Marinely de Paula Bomfim- Secretária-Geral. 
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MINAS GERAIS- CADERNO 1 
O Direto!· Re!Jional d..: lkgularizayão Ambia~tal da. SI :PR .-\1\.f Sul Llc: 
Manas no 11110 de.iJuas ntribuu,lôt.:K. cunside1aJido a Rcsuluyiio SEI\fAD 
np 2.695, de: .21 de sr;tcmbro de 1018 c dcmnis nmmas a>pçt.'ífi~as 
11.•ma rúblico que: fnl finalizada 11 anãJisc da Licc::uça.\mbtcntal Sim~ 
phficada na modahdack L\S/RAS abaixo idc:ntifit:ada., com tkcillào 
pdo dc:ft:J·im.c:z~to, .:.ujo pfazo dt: validüdt! é tk: I O (de;:) aml6: 
L Prcfátura Munidpal de Serrania (ETE 02)- Estação de tratamento 
de esgoto saml.ário- Serrania/MG. PA n~ 00148,2001,007/2018. 
CONCEDIDA COM COl'.'DICION.\NTF..S 
U•) Cézar· AugtUto Fonseca c Cruz. Din:tor Regional de Regulluiz.a
ç.3o Ambiental da SUPRAM Sul dc: Mmu o_......,. do ~Aiollioalol dolllli'RAM Sol • .._ao_,.,_ ........ , ·· I • ......, 
IIINADa"2.11!15.doll do-.,tlo:!Ollo __ __ __ ,..,.. ----Liooovoo-
1i ., li' •• • ::::.::: LASIRAB abüo ir.l.cil.t.. aa. ............ ,.-= 
I. Roi~~ ME • Miu Jlooino doo .-JX • Lawa a ................... -.--·--.=..: c.w.1MG. PA ••liMII28UAMtlll011. Moli8: 'np ci 
........ 2.l!lop<la ............. 00...-~. Lawa .... 
...... • _... ' c .... nrtbnde ... c.w.IMO. PA a• 
8111Uii211111Wiii:IOI?. Molivo; ~
(II)C..=r-oa.r. ~..-tloRqoloriza. 
~ • ., :ltiG?!IlftiAV,.ta!.~~ .. .s.Jl~l•y.>u u.. umu''""')-
nantc nd 07 do Par~cr Uni-.;o que pass~ a vigonu- crm. a st:ruintc 
redação 
Condic.ionank Jl'' 07: ·'Rca.lizar teslc de est&!qu~:idade a cada 12 

mL-'501. oontosme NBR 13.784, no tru1quc de parede dupla, devcndt~ 
&a- a.-qui\·ado no empreendimento os r.:sultados dos U:Sles pura 1\iw
r.u. fis.;.lllizaçõc.s. Prazo: dw:antc t1 viglm~:ia da Ji..,cmrra." 
f a) Ri~ RoWlguc:s de Car.:aU10. O Superintendente .Rc::giona.l de.: 
Meio Alllhicnte do~ SUPR. \..\A ~OR 

2511486:H-

Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - JGAM 

Diretor~JC•al: Marilia de Cw:valbol\Jdo 

Os Coor-denadores das I 'nilbda. Re!!iona.i11 de Gestão das Áauas 
11.-ga 's, do Jequitinhonha. AJlo São Franciaco c La;k :Yinciro. no Ut>O 

t.la competência delegada pela Dir~ura Oeral do Tn~tituto ~fi111 .. -irl-' 
de: lletotã.o dai; .\gua~~- lgam, pc•· meio da Portaria Jgam n" I 2 de 
U2 dç maio de 20l!l, cit.-1.1tifii.'llltl 011 iuter~sadu11 llhuixo rd.tu.:ion.ttdot> 
daa decisões prufc.:ritlas noli pmcL1!!1.os adntinistr .. tin,.; d~,; Ouun-ga d.;; 
Direito de u~o de Recursos Hídricos: 

( ( 

DIÁRIO DO EXECUTIVO 
·~:io: 2740012017, Empre.,mk:do.-: Cupa~~a Sc.f\_'ÍliOS d~; San~ 
mcnto Inlcg.radu !.lu Nu&t.;; c Nurd~;~;tc tk .1\..úna.s Gcrat~ S.' A- CoP~\

NO:R, Mutúdpio: Capelinha. Statu11.: Deferido com -.ondícíonan
tcs, Portaria: 03958i20l8. *Pmcc:R~W. 16732/2017. Empreendcdur 
ThiugoTmtun: Teixeira Chavetli,MUD!Ciplo· .\ra~,mat Status: l>cfe.âdo 
com condiciooantcs. P01taria: 039591201K •PJ.{M;esso: 2079312017. 
E.mpr~tb:h.-: Adriano Luiz Caldcira, Municip1(1: Jenipapo de: 
Mina&. SLltus: Defendo com condicinuanla:. Port.:uu: 0396012018 
•Pr,lCC.Ssn: 054I6f2018. Empreendedor: Eustáquio Gomes Fen-eira 
dcJ\ndrade, Municípitl: CapdiniHl., Status: Deferido com condicio-
nantes, Portalin: 03%1/2018. ·~~~cstsn: 1.3992/2013, Empreendo
doi-: Radil Alimentos Ltda, Muruc1p10: São Sebastião do ()cz;k, Sta
tw: DclC:rido COUJ l.ll!fldi-.ionautcs, P(lltaria: 0396212018_ •Pn~cstm: 
01083.'2013, Empn:t:ndc:O..n:: Marilda._ Jotié tk L~~ l\!un1cipm: 
Morada Nl•Va de 'Minas, Status: Defendo -.;om condicmn:nlte&, Por
tar:i:l: 03%3.'2018. *Pnu;;e&so: [)9228/:!0IJ, EntprCCJtdOO~n·: Talma 
llonú:io XavicJ~ Muniçipío: Pomplbu, Sbttllii·. l.X.:fcndo com condi· 
cionantc&, POI'ti!ria: 0396412018. •Pwcessn: 10712/2013- Empr-o
cmkJor. Ro7.ana Aparecida da Fonseca \"Jcira_ Mu~1cípio: Divin~ 
polis, Status: Defetido com conWciorumtc:s, Portaria: 0396512~18. 
*'Procaso: 0868512013, Empreendedor: \ica~tc: B~osa da Stlva, 
Municipiu: Paim:iTas, Status·. Deti:ridú com ~:.ondicJrnHrrda;, Parta
na: 03966r2018. 'Pn•~t~n: 118690_12013, E.ntprea~d:d01·: Vict..-nle 
Baahou da Sih'a, MurucípiD: Paine~ras, Status: Iktcndo com con
dicionaold!, Portaria: 0396712018. •Proct:uo: 17305/2017, Erupn .. -
LW>.A..--tr.r--.-~:..,.,..; .. _.,..c •. -..;...,..;.,._ . .-:t .. _Io'_.._.n-o..:,c--..... , -~~"'"r'"~.Jõ:.PQ. 
Jogil Llda. CNPJ: 54.578.72910002-50. Mt,tlv~: RcclnsJda·açàl• da 
d.:cb.io de arquivamento do pt'Ol;GI;GO de liccm:tamenlo ambicnbl n" 
04300.'2004/l.NJL'2013. Município: f:arbonita· i\fG. 
Cw-u;c:la•sc a portaria n°. 01849 publicada dia J1:'09/2016. que iudc
fcriu o processo n" 05~31 de 27103!2013. Rcquen:nk:: .-\gfopc:cu.ina 
Jngil T.tda. t.-::t-...'P-1: 54.578.7291000::!.-50. Motivo: Rocnrt.~Kkrayão da 
decisMI dl." arquP:anu:nto do proc~sso de;: liccnciwm:nto ambit:utal nu 
0430{)12004-'001.'2013. Mnnidpio: Carbonitza- ~lG. 
Cançcla-sc a portaria n". 01850 publicada dia ()/0912016. que indea 
f~o--riu o pr-o~!lu n° U54J2 de 27/03-'lOB. Rc~ercnt.;: .-\gropccuuna 
Jogil Ltda. CNPJ: 54.578.719/0002-50. ~fota ... ·u- Rc.:nnsiJCI:uvão da 
decisão dc acquivumc;nto do ptlJco;stH> de liccnciamcnto ambi ... '11tal n~ 
04JOOí2004:00I -'2013. Município: Carbon.ita -1\fG 
Cauct:-la.-sc a porla.fJ.a nu. 01851 publii.<.WU dia 13/0912016, que in~-
fe~iu o ptl}Ces.m na 054:\J d.,; 27/03i201J. Rcqucrct~tc: .\gropccllH.rta 
Jogll Ltda. CNPJ: 54. 57&. 729/0002-50_ :\{olln~ Rccl'mí!.lcray.io da 
dccú;.ilu de rnlJUivam~;;ntu do Jll'-l~So de hc~.-nctamentu amb:tental n" 
0430012004/00112013. Município: Cru-bumtn- MG 
o~ Pfoccssos Adruinilltrati ... os cnconb-am~c di!!ponivcis plllll oon
,;ulta c: ctlpia na SUPRAM JEQUn'Il\Jl--IONHA. Os dmh~~t cnntidos 
na,o,; referida.; decÍ6ÕC!; estarão di~ponin:i~; no si~ do IGA1l. \\.V."\.\'. 

igrun.mg.g1'v.l,.,· 
Belo IlorÍ2onte, 25 de Setembm de 2018 
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Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão 

St:crt:Wio: lleh·êcio MiTanda \fu,galhàcsJúniur 

Expediente 
DIRETORIA CFN!'RAL DE OPER -\Ç_\Q 

DAPOLiTICA DE C.'\RREIRAS 
.\CIP.\.fULAÇÃ.O DE CARGOS, EMPREC,OS 

E FUNÇÕE.~ PÚBLICOS 
A Diretora dn Dirt:tuâa ('.eu trai de Opcrny.io da Pobtica <k Can~iras, 
da Sc=crc:laria d~ Estado de Planejamc:nto c: Gestão. tendo em Yl!lta " 
dil!pooto no art. 43., irwiso I, aJ.úl~ "d"_, do I:k~o n" 47.}37, tlt: 12 
de j~t:iru de: 2018, faz s.abc:r aos tnten:sso~~do!; ahaix<l n:lae1onados da 
decisão do cgtudo de 11"-"US procc.ssoo de acumulação de cargo& 
[),;~,.-isiin: acumula'iÕCII licitas, nus tetnlUII du artigo J7, inc_iso XVl., 

alineas ··a". "b" c ··c": arti~o 37 § 1~: art. 38, inciso IJI; ar1.t!!:06õ 42 c 
!42: artigo 95, parãgJ:afo único, mctso I; arttgo 128. § _S". íncUo 11, 
alín~;;a "Ü', todt.'OJI da Constituiçãl' Federal W. 1988, c arttgo 17, §§ I" 
decisão dn o;tudu de liC:ll!l processos de acumulnyi•• de cargm. <:.11<.:-a
minhados aos órgãos dt: nngcan pa.-a rccllnioou opção, nos termos do 
art. I 5 do De~o-Td.ll np 45.841, lk 26 de tkZt.-'111hro dt: 2011. 
Decisão: acumu1açõcs ilícitas., pnr niio se: cnqu.adr-ru-cm nos ~os 

do artigco 37, U1ciso XVI, lllinc;:a;; "'a", ~'b" c ··c"; art. ~7 _§_I O; mtJ_gu 
lS. inci&ws li c III; artigos42 c 142. uhgo 9S,pm-ágn.úo~tco, &ncuo 
I: .utigo 128. §5". tnc~&o IJ, alíuc.a "d'', todOG ~ C~s-tttUJção F_ed~al 
de 1988, c :utigo 17, *§ t" c :zu das Atos das l.)]sp:llil\lUes Cunstatuclo
nais Ttaruito..i.as, da Constitníyiio F.,dc:.tal de 1988. 
-UNJVF.RSID.-\DE ESTADP~-\L DE ]\{0!'-;IES C:f AROS 

JOELI TELXEIR.'\ AI\'llJh'ES -Masp l .16oOX8-7, PES;P.ES - P9r 
não haver D0111patibilidadc de horários. - Outros: CARGA HORA.
RIA. SF.MAJ'.<AL E..\TESS1VA.ME."-.;TE LONGA, CONFORME 
CRfi'ÉRIOS.ESTARELECllX)S PELA.ADVOC.-\Cl\ G.ER\l_ DO 
F..STADO- AGE. PliR :MElO DO PARE('.ER AGE i\'' 15.541. DE 
29 DE DEZEMBRO DE 2015 
-&"'EC-:RF.TARIA DE ESTADO DE EDL:CAÇÃ< l 

- SRE METROP< lLITAt-.' \C 
C>\RLA APARECIDA ALMEIDA BORGES -1\lasp 1201589-7. 
EÊ:BtASSESSOR PED.\t;iJGin> (CONFrNSJ.- Por não se- enqua
dntrnro; ~;;xcelflks ~orn;tituçiDo.aú pcnnitidas. 
- SRF. DE DfV INOPOLlS: 
EBIA M..\RCJA DA FONSECA BRAGA -.\fasp 086340:;-2. PF.B_i 
PF.R - Por não ha,·cr comP:atibihdadc: de: hocirio11 - Outrru;: I-L--\ 
SOBREl'OSIÇAO DE HOR.-\RJO 

QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018- 7 
- SRE DE GOVER..'\1.-\DOR \",\L'\DARES: 

EDIVANL-\ CARDOSO CORREIA ·~·1atp 1002414-9, PI-::S/ 
PROFESSOR(~f\1\"'fEN.o\). • Poc não hm.a ccmp;~bbili~.:: de 
boráritl5.- Oub-05: I-L\. INEXISTf::NCIA DR 11'11FRV,\l.O MINTh.{O 
DE 15 l\fiNUTOS ENTRE IDRNADAS. 
-SREDEGHo\: 

ETE.LVINA :\PARECIDA FERNAf',1JES ALMEIDA -Ma~~p 
1 Z47766-7 PEB/ASS.ESSt>R tPRESfi)ENTE BERNARJJE.'l).- Por 
não a~; a:t~ nwo c:xce~ wnstitu<.'ioouts ~itidas. -Por u!lo 
sa, uu nilu \lUfllfJI\1\"aJ' sa· u cargo, emprc:go ou fu.nyão púbhcn11 de 
o\.SSRSSOR de n.atur~l tecnica ou ..;ienti:tica, n08 te~mus do Al1. 4°. 
do Decreto Eatadual 45.841/2011. 

RETIFICAÇÃO 
No "MG"' do dia 0610912006. p<lg.. de 16 à i 6. onde se lê: 
• SEA:RET.\RIA DE EST.-\DODEFDl!CAÇ'ÁO 
- SRF. FBERLÀ."''DIA S{)~IA FELIPE DE OLIVEIR .\_LOPES. 
MASP: 1134171-6, PF.RDltPROFESSOR Mt_!Nlt:IPAL.lcia-~::e: 
-SECRETARIA DE ESTADO UE I::DlJCAÇAO 
- SRE URERLÂ.NDL >\ 
SÔNIA FJ:::LIPE DE OUVEIR.-\ LOPES,. ~l-\SP: ll34l7l-6, 
PEBDL'EIXJL\DOR INFANTH.. Htl.~ERLANDIA) 

15 114S736 · I 

2S ll4.M629- 1 

A Superintendente c ... ,ttraJ LI.: Adtnlltistru<;ão de Pcs.soaJ. ~:~cede 
afastaruc::nlu,.n pwtir de: 15 de maio de 2018, nos tcnnos domc~fV 
w_, artigo i~ do Dc:CI"etv n" 15_077172, !"~so I do w1tgo _38 c: a!Ulca 
"b" do inciso I do urtigo 54, da Coru;bi:UJçio da Rcpúb)&,;,a c: alínea 
"h" do inciso I do artigo ~7 da C:ons~i_çãa F.studua.l, para exercer o 
mandato eletivo de Prcfclto do Mwucípw de Macluado, a Ril .H~T 
FERRE DE MORAIS, 1\L-\~'P 621.552-9. ocupante dn cargo efetivo 
de.: Profc.:ssor dt: EJuca.liào Básica, Nn·d t f'rr.m A, lotado na S~:n'l;;
taria de E.'>l:ado de Educação, com opção pc:lo subsídio do mandato 
eletivo dt: Prcláto, reb::nmle tlo aha&.tamcnto do cargo de Pn~tdlsor 
de Educaçllo Bái!i~ Nível I, Grau A, ficando as,.,im cc:t.ifi_.:.ado o ato 
publicado nL' "fl.fG" ck 04/04/20 I T t:n_1 ra7..ão do ~_l"C> conbdo na data 
de inicio do afl:llltarncnto mandaU• clc:ttvu de Prulcllo_ 

SECRETARIA DE ESTADO DE PI.ANEJ.-\..\.fENTO E GEST.\0 
Sc;crclário: I-ld\·écio Miranda Magalhãa; JUnior 
Subsc~o-"tctari<~ de Gestão de Pessoas 
Warle:nc Salum Drumond Re.tcnde 
Supcrintendino.:ia Ccntnll dt: Adminil'trd\ãO de Pcss011i 
Thaü )1ortda Amwbilc: 

Z.'i 11486.U·l 
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Parecer Técnico de Licença Ambiental Simplificada (RAS) n° 0663787-2018 

PA COPAM N°: 00116/2000/006/2017 SITUAÇÃO: Sugestão pelo Indeferimento 

EMPREENDEDOR: Empresa de Mineração Ouro Novo L TOA CNPJ: 23.114.002/0001-07 

EMPREENDIMENTO: Empresa de Mineração Ouro Novo L TOA CNPJ: 23.114.002/0001-07 

MUNICÍPIO: Caldas ZONA: Rural 
-·· 

CRITÉRIO LOCACIONAL INCIDENTE: 

• Não há incidência de critério locacional 
. 

r----- ' 

CÓDIGO: PARAMETRO: 
ATIVIDADE PRINCIPAL DO 

ClASSE 
CRITÉRIO 

EMPREENDIMENTO (DN COPAM 217/17): LOCACIONAL 

ProdÚção bruta Lavra a céu aberto - rochas ornamentais e de 
A-02-06-2 

revestimento 5.500 m•tano 

2 o 
Capacidade instalada Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, 

A-05-01-0 
5.500 l/ano com tratamento a seco 

CONSUL TORIAIRESPONSÁVEL TÉCNICO: I REGISTRO: 

Anderson Marcos Barbosa - geólogo CREAIMG 65551-0 

!AUTORIA DO PARECER. MATRÍCULA ASSINATURA 

IAIIana Abreu Cavalcanti 

Analista Ambiental 1.364.379-6 ( Ri\;új,~i._ h SSI~:~JK 
(Engenheira ambiental) ' 

r~rno 
ezar Augusto Fonseca e· Cruz ' 1.147.680-1 

reter Regional de Regularização Ambiental 
---

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas- SUPRAM SM 
Av. Manoel Diníz, n°145, Varginha, MG, CEP: 37.062-480 

Telefax: (35) 3229-1816 

c,-; : :.; :, '''"~ _:,.t;SEL~DC 
-· 
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Parecer Técnico de Licenca Ambiental Simplificada IRAS) no 0663787/2018 

O empreendimento Empresa de Mineração Ouro Novo L TOA. atua no ramo de lavra e 
beneficiamento de rochas ornamentais e de revestimento na área da poligonal do processo 

DNPM n° 830.280/1983, no município de Caldas- MG. 

Possui Licença de Operação n° 174/2011, emitida no âmbito do processo COPAM n° 
00116/2000/004/2010, para as atividades de extração e beneficiamento de sienito nas 
frentes de lavra 1, 2 e 3 (processo DNPM n° 830.280/1983). 

Em 14/07/2017 foi formalizado o processo COPAM n° 00116/2000/006/2017 referente à 
revalidação de Licença de Operação. 

Em 06/06/2018 o processo COPAM n° 00116/2000/006/2017 foi reorientado para 

modalidade de LAS/RAS - Classe 2, de acordo com os critérios estabelecidos na 
Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017, não havendo incidência de critérios 
locacionais, quando da revalidação de LO. 

O empreendimento em questão localiza-se na Serra do Maranhão, dentro da APA Santuário 
Ecológico da Pedra Branca- e na zona de amortecimento da Unidade de Conservação 
Reserva Biológica da Pedra do Coração. Quando da análise do pedido de renovação de 
Licença de Operação foi compulsado os autos do processo 00116/2000/004/201 O, sendo 
constatado que a Anuência n° 002/2009, emitida em 17/08/2009 pelo CONGEAPA -

Conselho Gestor da APA Santuário da Pedra Branca, diz respeito apenas à autorização de 
pesquisa cientlfica para subsidiar a elaboração de ElA/RIMA. Já a Declaração de Anuência 
do CODEMA, emitida em 22/09/2009 e com validade de 2 (dois) anos, aprova o 
empreendimento com. atividade de lavra de sienito, inserido no raio de 10 km da Unidade de 

Conservação Reserva Biológica da Pedra do Coração, nas frentes de lavra 1 e 2, devendo a 
frente de lavra 3 ser objeto futuro de solicitação de anuência ao CODEMA. Diante do 
exposto, conclui-se que o empreendimento não possui Anuência do CONGEAPA para 
desenvolvimento de suas atividades dentro da APA Santuário Ecológico da Pedra Branca e 

a Declaracão de Anuência do CODEMA não autoriza a lavra de sienito na frente 3. 

De acordo com os estudos, a produção bruta (ROM) de sienito é 450 m3/mês e a 
capacidade instalada de beneficiamento (UTM) é de 750 m3 de rejeito de minério/mês. 
Entretanto, em atendimento as informações complementares, foram informadas que a 

produção anual prevista de rocha ornamental (sienito) é de 9.000 m'/ano, o que equivale a 
um aproveitamento médio de cerca de 20% da produção ROM, e a geração de rejeito da 
lavra a ser destinada ao beneficiamento será de 36.000 m'/ano. Sendo assim, verifica-se 
que a Unidade de Tratamento de Minério (UTM> do empreendimento não tem capacidade 

instalada para beneficiamento de todo rejeito de minério gerado na lavra de sienito. Cabe 
ressaltar. ainda, que o empreendimento não possui licenciada pilha de rejeito/estéril de 
rochas ornamentais e de revestimento. e que de acordo com o Relatório de Vistoria n° 
1068945/2017 foi observado que o empreendimento não possui uma área adequada para 
disposicão do rejeito, havendo um grande volume deste acumulado no empreendimento. 

Cabe ressaltar, ainda. que a Licença de Ooeracão n° 174/2011 autorizou a lavra de rochas 
ornamentais e de revestimento com produção bruta de 5.500 m•tano de minério e, de 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas- SUPRAM SM 
Av. Manoel Dlniz. n'145, Varginha. MG, CEP: 37.062-480 

Telefax: (35) 3229-1816 
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acordo com as informações complementares. a previsão de produção do empreendimento é 
de 9.000 m•tano. caracterizando. assim. uma ampli~cão. 

Consta no processo que as atividades do empreendimento encontram-se paralisadas desde 
fevereiro de 2015, fato este confirmado em vistoria realizada no empreendimento (Relatório 
de Vistoria n° 1068945/2017). A expectativa de retomada das atividades é em 2019, caso 
haja uma reação do mercado de pedra ornamental. conforme informações complementares 
apresentadas. 

Como principais impactos inerentes às atividades do empreendimento têm-se: geração de 
efluentes liquidas, geração de resíduos sólidos, emissões atmosféricas e de ruídos. A 
geração de ruído, apesar de existente, não necessita de mitigação devido o 
empreendimento estar localizado em área rural, distante de aglomerações urbanas. 

De acordo com os estudos, os efluentes sanitários são direcionados para tratamento em um 
sistema composto por tanque séptico e filtro anaeróbio com lançamento final em córrego 
sem denominação. Há, ainda, a geração de efluentes líquidos provenientes dos processos 
de troca de óleo de motores dos equipamentos, lavagem e abastecimento de veículos. 
Estes são encaminhados para uma caixa separadora de água e óleo com lançamento final 
em córrego sem denominação. 

Os resíduos sólidos gerados no empreendimento compreendem aqueles de características 
domésticas (resíduos orgânicos e resíduos recicláveis), bem como aqueles oriundos de 
manutenções em equipamentos e máquinas (sucatas metálicas, óleos usados, estopas e 
recipientes contaminadas por óleo e graxas). Há um depósito temporário de resíduos dotado 
de cobertura, baias e piso impermeável. Em relacão à destinação final dos resíduos sólidos 
e ·oleosos não foi possível verificar se foi realizada adequadamente para empresas 
ambientalmente regularizadas uma vez que não foram apresentados os certificados de 
destinação e/ou notas fiscais. Além disso, os relatórios de controle e disposição dos 
resíduos sólidos apresentados durante a vigência da LO n° 174/2011 estavam em 
desacordo com o modelo constante no parecer, não sendo informados a razão social e o 
endereço completo das empresas responsáveis oelo transporte e pela disposicão final dos 
resíduos. 

As emissões atmosféricas geradas no empreendimento são provenientes da alimentação, 
britagem e rebritagem de rejeito, sendo controladas com a aspersão de água na planta de 
britagem. 

Foi realizada a análise do cumprimento das condicionantes estabelecidas no Parecer Único 
n° 0781547/2011, que embasou a emissão da LOC n° 174/2011, tendo sido lavrado o Auto 
de Infração n° 97845/2018 por descumprimento das condicionantes 4, 5, 8 e 9 e por 
cumprimento fora do prazo das condicionantes 3, 6 e 7. 

Restou consignado junto ao Auto de Infração acima mencionado que em caso de 
encerramento das atividades, o empreendedor deverá protocolizar o PRAD junto à 
SUPRAM à maneira como estabelece o artigo 4° da Deliberação Normativa Capam n° 220 , 
de 21 de março de 2018: 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas - SUPRAM SM 
Av. Manoel Diniz, n°145, Varginha, MG, CEP: 37.062-480 

Telefax: (35) 322!:1-1816 
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Art. 4"- Para fins de fechamento da mina, ficam obrigados a protocolizar o PRAD na 
SUPRAM responsável pela área de abrangência do empreendimento: 

I - empreendimentos em operação ou paralisados que estiverem enquadrados nas 
classes 1 a 4 de acordo com a Deliberação Normativa COPAM n• 217. de 08 
de dezembro de 2017, que vierem a encerrar a atividade; 

( ... ) 

§3° - O prazo para protocolização do PrAD na situação prevista no inciso V é 
de 03 (três) meses, cxmtados a partir ela data de convocação pelo órgão ambiental 
estadual. 

Mediante o exposto neste parecer, a equipe técnica da SUPRAM-SM é pelo indeferimento 
do pedido de Licença Ambiental Simplificada ao empreendimento Empresa de Mineração 
Ouro Novo Ltda_ para as atividades de "Lavra a céu aberto - rochas ornamentais e de 
revestimento" (A-02-06-2) e "Unidade de tratamento de minerais - UTM, com tratamento a 
seco" (A-05-01-G)", no município de Caldas- MG. 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas- SUPRAM SM 
Av. Manoel Diniz. n°145, Varginha, MG. CEP: 37.062-480 

Telefax· (35) 3229-1816 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas- SUPRAM SM 

OF/SUPRAM/SUPRAM SM: 0674516/2018 

'· 

Assunto: Indeferimento do pedido de LAS RAS. 
Empreendimento: Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda. 
CNPJ: 23.114.002/0001-07 
P A N": 00116/2000/006/2017 

Prezado, 

Varginha, 26 de setembro de 2018. 

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM SM comunica que o referido processo 
administrativo foi indeferido, com base nos termos do Parecer Técnico n• 0663787/2018, conforme 
publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 26/09/2018, podendo os 
interessados interporem recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
publicação, com fundamento no art. 40 e seguintes do Decreto Estadual n• 47.383, de 02 de março 
de2018. 

/ /< 
///" 

~-··-CEzAR A11~;(;·Fi>NSECA E CRUZ 
Diretor Regional de Regu~~;ção Ambiental da Supram Sul de Minas 

A 
Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda. 
Rua Cabo Benedito Alves, n°!283 
Bairro Cotia 
37410-000 Três Corações/MG 

---·-----------=---- -------
Avenida Manoel Diniz- 145- l:lairro Industrial JK - Varginha • MO- CEP 3 7062-480- Te I: (J5) 3229.1816 I 3229.1817 

E-mail: supram suhím~io.ambi~nte.mg.gov.br- Home page: www.semad.mg.gov.br 
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r coLETORA AUTÕRIZADA A.N.P. Nº 46 i cERTIFICADODE~OLETADEÓLEousAoo l 
c---- -----·-·!a~- ·- ·-··· LUBRIFICAf~TESFENIX LTDA~-·-·- ~-~n~-· _ _ 
I 

·~'e AV. PARIS. 3/16- CENTRO INDUSTRIAL LOCAL. __ . _ _ :;z_ ----·· , 
~ 

""'' PAULINIA- SP·CEP 13140-000 J / , o _/'_.,..-> I . -{~- .. :· .-'"."';, .. eniX DISKCOLETA:08007702046-FONE/FAX:(19)3833-5100 DATA: _LL__/_ ___ /_L_~ __ \ 

I 
t;:\~:o.V w,.;w.lubfenix.com.br- E-mail: coleta~lubfemx.com.br _/ 2 / r l 

: reclclandonopr8$ente paf~proteg_erofU1uro_.. . .... · .. C~PJ: 59.723 .. 87~~1-10-1. EST.: 513.01~:~1~~- _______ HOR~:----~. ~ ____ .. -. __ ~, ~-:--.-~. - -=====-J: 

h-=-------_:-=-~ _.kADA~TRQNA-ANP-N"46 --c--- -- ·--·--~ ÓLEOAUTOMOTIVO I LITROS! 
SUBSTANC!A QUE APR.ESENTA RI8_C0 PAR. A .. O. ME.IO A.MBIENTE. LIQUIDA. NE · OLEO LUBRIFICANTE USADO OU t----- ________ ·-t-- _ ___ _: 

.. _cONT~MINADOGRlJP()E_""'_I\LA.GEM_II_I -- -- -- ·-- -- --·--·---------c ÓLEOINDUSTRIAL , LITROS 
DECLARAMOS HAVER COLETADO O VOLUME DE 0LE0 lUBAIFICANTf USADO OU CONfAMINADO. CONFORME f------- --~ 

'I DfSCRIMINADOAOLADO.DOGERADORABAIXO~DENTIF!CADO. __ ~-------- -------- ! OUTROS UTROS·l 
Ef~-ATENDtMENTO A RESOLUÇAo N~ 20 DE 16 DE JUNHO DE 2009 DA AGtNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. GAs NATURAL r·---

E BIOCOMBUSTfVEJS - AHP. DOCUMENTO OBRIGATÓFl!O PARA A COLETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU SOMA LITROS 
CONTAMINADO A PARTIR DE 01/1011999 ~"CONVÊNIO ICMS 1\F 38!2000" 

Í COLETORA AUTORIZADA A.N.P. Nºw46 

I. .s.t. 
-· .- AV. PARIS. 3716- CENTRO INDUSTRIAL .c. PAULÍNIA- SP ~ CEP 13140-000 

! tt~~(~ o I enl X DIS~~u~J!,~~:~ ~o~=~~ ~~~~~~u~f~~~l~~3b;700 
1 rec,cfand~ rJC presente para proteger o futuro CNPJ- 59.723.87410001-10- I. EST .. 513.015.813.116 

LUBRIFICANTES FENIX L TOA. 

------- - ------- -·----
··· __ ___ _CA[I,t\StBO_liA A~ 1•:1°_46 __ ___ _ ____ ·~ ____ _ 

, STÃNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O \>!ElO AMBIENTE, LIQUIDA. NE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU 
; ~TAMINADO GRUPO EMBALAGEM· i li t o·ECl_Ã_AAMos -HAvER. CCiETAOO o ·vowME .. oE OLEo--LUãRrFiCANTE._üSAOO ou cÜr-nAMlNAoO __ .CoNFORMe. 

DISCRIMINADO AO LADO. DO GERADOR ABAIXO IDENTIFICADO 

EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO N~ 20 DE 18 DE JUNHO DE 2009 DA AGÉNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. GÁS NATURAL 
E BIOCOMBUSTjVEIS • ANP, DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA A COLETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU 

i CONTAMINADO A PARTIA DE 01'10/1999- "CONVÊNIO ICMS N~ 38120·:l0" 

CÓDIGO DO CLIENTE 

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADOl 
N2 . 

r--- ~ ,....-.;- --r:-=t-7 --
. LOCAL. ~U Q..j _ _ __ 

i DATA: _ _ L_~_/ ~ '6) 
] HORA __(()5_;_,__;;_._:;, __ . ---.. ---------
•. Óc~OAUTOM~;IvOT-~(;c:.; --- .. ~·· LITROS 

ÓLEO INDUSTRIAL 

OUTROS 

SOMA 

FAX 

joo 

LITROS 

LITROS 

LITROS .... 

N" s I A .. f'' 
-··--- -------

u:__~---

~anp 
CERTIFICAMOS OUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS OE TRANSPORTE. 
CARREGAMENTO. DESCARREGAMENTO E TRANSBORDO. CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, N' ONU 3082 N' RISCO 90. CLASSE OU SUB
CLASSE RISCO 9. 

DOCUMENTO VÁLIDO COMO NOTA FISCAL PARA TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO EMITIDO NOS TERMOS DA PORT CAT 81199- CONV. ICMS 3812000 
1 
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LUBRIFICANTES FENIX L TOA. 

AV. PARIS. 3716- CENTRO INDUSTRIAL 
PAULÍNIA- SP- CEP 13140-QOO 

DISK COLETA: 0800 77 02 046 ·FONE/FAX: (19) 3833-5700 
www.lublenix.com.br- E-mail: coleta@lubfenix.com.br 
CNPJ: 59.723.874/0001-10- L EST.: 513.015.813.116 

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE. L.iOUIDA. NE - ÓLEC LUBRIFICANTE USADO OU 
CONTAMINADO GRUPO EMBALAGEM: 111 

DECLARAMOS HAVER COLETADO O VOI~UME DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OlJ CONTAMINADO. CONFORME 
DISCRIMINADO AO LADO, DO GERAOOR ABAIXO IDENTIFICADO 

f--'E:.:M::_A:::Tc:E:::Nc.D::.IM=Ec:.N.:.T:::O:..:A:;_R_:_E_:_:S.Ot.uçÀÓ N" 20 DE 18 DE JUN~O OE-2009---DA_A_G_ENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GAS NATURAL 
E BIOCOMBUSTIVEIS · ANP, DOCUMENTO OBRIGATOA\0 PARA A COLETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU 
CONTAMINADO A PARnR DE O; 11011999 • ·coNVtNJO ICMS N" 3812000" 

COLETORA AUTORIZADA A.N.P. Nº 46 

I LOCAL t,_~(){~ ! 

I DATA .20 os ____ /_ c:;Q_Q? !2 
! HORA: o g : t{)O , 

ÓLEO INDUSTRIAL 

OUTROS LiTROS 

SOMA LITROS 

J 

UF 

FAX: 

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO 1 
N2 '' , ·~ : ,- ,_ I 

~' ~U~A~~~~~;~~TCEE:~~~~~UL;~~~ LDOACTAA·L. : •(/,_f/E/?>. y~/)a.~~~?;J;__-. ·-~-/----~-~--=---<~: 
~ 

: PAULÍNIA- SP- CEP 13140-000 
te~<~ ... *'" en1··· x DISK COLETA: 0800 77 02 046 _ FONE/FAX: I 19) 3833-5700 
v;,"I,._., ~·:.':".t'«;~,.,i.? www.lubfenix.com.br- E-mai!: co/ela@lubfenix.com.br Q_ /V 

--~~c.~~~~-~~-~-r_e~~-=- par~ ~r-otege~ o fulur~ .C~:D.Aªji_~!~Ã~~~;~~O:l-1-0- I. EST.: 513.015.813 .. ~1 1'_'6:_~~~~H~O~RA~:__: ~=-====~'=. ~=~=t"'~êo;;;;'<J;:=;;====~ 
. ó OLEO AUTOMOTIVO :, '>-L __ LITROS i 

SUBSTÂNCIA OUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE. LIQUIDA, NE - LEO LUBRIFICANTE USAOO OU __ _ __ 
r..-...t·HAMINADO GRUPO EMBALAGEM: 1!1 

'---..--LAAAMOS HAVER COLETADO O VOLUME DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO, CONFORME 
~CAIMINADO I10 LADO. DO GERADOR ABAIXO IOENTIF:CADO 

EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO N° 20 DE l.S DE. JUNHO OE2.009 DA AGÊNCIA NACIONAL 00 PETRÓLEO. GÃS NATURAL 
E BIOCOM8USTf'VEIS - ANP. DOCUMENTO 08RIGATÓRIO PARA A COLETA DE ÓLEO LUBP!FICAt\TE USADO OU 
CONTAMINADO A PARTIR DE 01/1011999 ·'CONVÊNIO ICMS W 3812000 

ÓLEO INDUSTRIAL LITROS i 

-----~-------------
OUTROS LITROS ! 

SOMA LITROS Í 

~anp 
CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DE TRANSPORTE, 
CARREGAMENTO. DESCARREGAMENTO E TRANSBORDO. CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. N' ONU 3082 N' RISCO 90, CLASSE OU SUB· 
CLASSE RISCO 9. 

DOCUMENTO VÁLIDO COMO NOTA FISCAL PARA TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO EMITIDO NOS TERMOS DA PORT. CAT 61199- CONV. ICMS 3812000 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a retirada do passivo de acordo com os tennos descritos na proposta c a emissão da nota fiscal e do certificado 
conforme os dados abaixo: 

RAZÃO SOCIAL: Empresa de Mineração Ouro Novo Ltda. 
NOME DE FANTASIA: EMON 
CNPJ: 23.114.002/0003-79 IE: 103.842.198.02-60 

ENDEREÇO DE FATURAMENTO 
Rua: Fazenda Serra do Maranhão S/N°/ Zona Rural de Caldas/ Caixa Postal65 
Bairro Pedra Branca Cidade: Caldas/MG CEP: 37.780-000 
Telefone: (35) 9135-6014 Pessoa responsável: Renato Junio Franco Ridolfi 
Obs: Entregar a fatura com pelo menos uma semana de antecedência da data de vencimento. 

ENDEREÇO DE COLETA 
Rua: Fazenda Serra do Maranhão S/N"/ Zona Rural de Caldas 
Bamo: Pedra Branca Cidade: CaJdas/MG CEP: 37.780-000 
Telefone: (35) 9135-6014 Pessoa responsável: Renato Junio Franco Ridolfi 
Email: renatoridolfi@yahoo.com.br 

QUANTIDADE 
Quantidade aproximada a serem colctadas: 100 Galões de 20L de óleo, 2 tambores de 200L de filtros e 10 Lâmpadas. 

ACONDICIONAMENTO: 
Os n.;síduos já se encontram acondicionados: ( )SIM ( )NÃO (X )EM PARTE. 

- Informar abaixo de que forma os resíduos se encontram acondicionados. se assim estiverem. 

Os filtros já se encontram dentro de tambores de 200 L. 

- Se houver a necessidade de levarmos vasilhames para a realização da coleta, informar abaixo o tipo de vasilhame c a 
quantidade. 

Dois tambores de 200 L para os filtros, embalagens para acomodação dos galões e lâmpadas. 

"- Acrescentar outras informações que julgarem necessárias: (Acesso. horários. etc.). 

A empresa fica na zona rural de Caldas e para que o motorista não se perca é recomendável que ele chegue em 
Caldas vá até Pocinhos do Rio Verde e chegando lá entre em contato pelo telefone (35) 9135-6014 (Renato) ou (35) 
9136-9281( Marcelo) para que nós possamos explicar o caminho ou mandar um funcionário nosso acompanhar o 
motorista. 
Horários de funcionamento: Segunda a Quinta das 07:00 ás 17:00 Hrs e Sexta das 07:00 ás 16:00 Hrs. 

Caldas. 05 de Julho de 2013. 

Rod. Fernão Dias Km 702 - En da Serra - Lavras -MG .. · '·j ,. ~ -~""' "r • • r .; L~~ 

f23.114.002/0003-791 
lae.ltn: fOINZf,... 

EMPIIBADEMINERAÇAo 
· OUAO NOVO LTDA. 

MZENGl SEDA DO M•I!AIIIHAO, 5/tfi 
I IIAMJDIIIUKA·llliAUAI.·CifmtMil 
L- CALDAS - MG :J 

, • c ··· o : · • • T el. (35) 3821>-9048 I 9844-6082 
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SOLUÇOES EM RESIDUOS 

Certificado de Tratamento e 
Destinação Final de Resíduos 

·Certificamos que os resíduos da empresa Empresa de Mineracao Ouro Novo Ltda (Passivo). localizada à Fazenda Serra 
do Maranhao 5/N -:~ona.R de Caldas-Cx.P 65 Pedra Branca. Caldas (MG) CNPJ: 23.114.00210003-79, receberam 
trata'mento conforme especificado abaixo: 

DADOS DO RESÍDUO: Resíduos Contaminados 

MANIFESTOS: 145506 

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO: 

106 UN de Frascos de 20 Litros, foram destinados conforme legislação vigente. 
2 Bombonas de 200 Litros com Filtros Usados, foram destinados conforme legislação vigente. 
21 UN de Filtros de Ar, foram destinados conforme legislação vigente. 
12 UN de Lâmpada!;, foram destinados à descaracterização e descontaminação. 

Lavras, 26 de Julho de 2013. 

. . 

Luís Fernando Tessarioli 
CRBio-04 n° 076014/04-D 

I 



2?!07 /2013 19/00/C.'Q13 

Empres.J. de Mineracao [)Jro Novo Ltda (Passivo) (Passivo) 
Fazenda St?rr2, do Maranhac• M~ -Zona.R de Cdldas-{):.P 65 Pedr;;.. B(anca 3T/fl.HYJ} 
C.c>.ló~s I'IJ 

Se~vi o:JS Pres tililos na Coleta 
T ratiiffteflto de ResidtK!S de Frascos de í.'CI Litros 
Trata.1ento de ResidU!lS de Filt.n:.s llsa;los 
Tr-ataqe;t;:; de Residuos dl'f Fil tnE ele Ar 
Trat.Ml!?nto de F:esiduos rle L~JIIpadas 

3% R$ 24,22 
Conf. I•Ianifest.:-s No 14~L':<)6 

1 02J34219fij2i;iJ 

1,000 
lOó,OOO 

2.\00 . 
21'1(;(11:) ' 

12,000 ; 

R$ 3~.0,0Ci 
R$ 2~~.() 

~$ 70700 
R> l,ffj 
R$ 1,20 

·.,-. . -

f;:$. 3::"J.OO 
f\'$ 265,(() 
F$ 11lü,C>) 
F~ TJ "9:) 
R$ 14,4ü 

R$ 0,00 

fi'$ 807,20 
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23/07/?!J13 i'líO::í:l/2013 

Elnpre-::.<~ de i'tineracao (Hro Novo Ltda (Passivo) (Passivv) 
Fazenda Serra do l"'aranh:\o S./t·~ -·ZfY~_.R de Caldii.s-{:x,.P 65 Pedr-.a Brancit JT!ff.)-f)')) 

Caldas ~1 
23.1l4 .002í(:(i(l3-79 

Servíms Presta<:lrJS na Coleta 
Tratanffito de Re-;iduos de Frascos d;; 2v Litros 
Trata!!Elto de Resíduos óe Filtr-os llSildos 
Tratamento de Residuos dt: F.il tros d~ Ar 

, T ratt:~JIB1to de ~~-iduos de Lampadas 

;:" .·-

""" ,_jf,, 

1 038<121980260 

1 ,OC() 

106,(X)() 

2,(()(} 

21.j(;(l() 

12,~Jü 

F$ 3:•0,(Kl 
R$ 2,~.0 

!\'$ 70,0) 
R$ 1,80 
R$ 1,2G 

F:etencao 

- ~-; 

t'" ·-

R$ 265,00 =-· 

Rb itJ!J,OO 
i\'$ 37,80 
f,_'$ 14,4í:i 

f\'$ o,oo 

F$ 007,20 



r- COLETORA AUTORIZADA A.N.P. Nº 46 ,...CERTIFICADODECOLETADEÓLEOUSADO l 

~' !:vu~!!:~~~;~:rzE~:!~~~~~~~~------- LOCAL ~t?~b'JACf_,_____ -_I 

~ 
iÍÍ!> PAULÍNIA · SP · CEP 13140-000 ; / F'. / /_, Í 

'·' ... ~lll{_""·_·,_r_·,·~- eniX DISK COLETA: 0800 77 02 046. FONE/FAX 119) 3833-5700 I DATA ~?'?_9/ --/'-::'... _ _J' /"'iC ·I 
, ""· c!l www.!ublemx.com.br • E-muil: ooleta@lublenix.com.br <..._...;"' 

r~.';;d~n~j;i~~~ ~~;;ente pa1a proleç;ero ltnuro CNPJ; 59.723.874/0001-10- I. EST.: 513.015.813 116- ___ J HORA :1 
1
.. __ Ç_~P.ASTRQJ'I"A_.A~f'.l'l"_ 46 -- ÓLEO AUTOMOTIVO (_;'/J)//)LLII.TT __ -_R~O;_ ~S- • 
. SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O ME•O AMBIENTE, LIQUIDA. NE • OLEO LJBRIFiCANTE USA.OO OU ~~-- (_. l: _ 

~
~~:;~,;õ0S~-::~J-~~~:M~ll VOUJ'.-lE Ot óLEO LU8AIFICANTE uSAOO'" Oü" cONTAMtNAOO, CONFORME i ÓLEO INDUSTRIAL 
SCRIMINADO AO LADO. 00 GERADOR ABAIXO IDENTIFICADO I·- LITROS j 

M ATENDlMENT_o-Ã REsaLuçAo w 20 oE ;g oE JuNHo oe 2oô9.DÃ·-~a~~ciA NACióNAL o. o rErÂóLEo. GÂs NATURAL l~~- ___ ourR~~---------:-"-"L 
GIOCOMBUST!VEIS - ANP, DOCWIENTQ OBRIGATÓRIO PARA A COLETA DE ou:c LUBRlFtCANTE USADO OU 

Qf\:T.A.MlNADO A PARTIR DE 01!1011999- ''CONVENIO ICMS NO 3812000" SOMA LITROS 
--~_,_,___-~--=--

~ 

HAZÀO SOCIAL 

CNPJ· 

( --0 r1 1\ ! ~JJE DO COlETOR ._____ ~SS DO COLETO. A 

~-· ~~___u._-._ ~t~- l PLAC~O~;~~CULO"f\r·. ( :C=q7f-. 
.,.,---<1-,1-~SSINATURA Dp GERADOR _ 1\-} ç_ ~ 

CERTIFICAMOS CllE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DE TRANSPORTE. 

; ~.~ anp CARREGAMENTO. DESCARREGAMENTO E TRANSBORDO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 'I' ONU 3082 N' RISCO 90, CLASSE OU SUB· 
CLASSE R!SCO 9 

L DOCUMENTO VÁLIDO COMO NOTA FISCAL PARA TRANSPOFHE E CIRCULAÇÁO EMITIDO NOS TERMOS DA PORT. CAT 81199 · CONV. ICMS 3612000 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~====~==~ T'-~·"~"" 'nl:.•e .11 ~3 _I<J> ;" JCII:qlr1 \' ~gytof1)dc_ ···(• • .:::rP '7::l'U-~- C+!:1 ln:il ~JI.ISf>et.PJ ;,~W l()lj,()OO! .ol4J IE 209 '19~·18 I'' I'! ~1 ~~ lOM ... 3 .,JS t.Mi 2:l2.:X.I .t242000C ::o :.i .Al()f {W;.:.<)1.'SP "'' 2&/X'-:")U CC"JIIFC-ANE POPU~A.CAT ~1.!19-CCH\/â.I!Olflo!S 3UXI 
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Caldas, 20 de Dezembro de 2011. 

À 
SUPRAM-SM 

At. 

Luciano Junqueira 
Ronald Gommez 

Ref.: processo COPAM n°. 00116/2000/004/201 O. 
Cumprimento de Condicionantes de LO 

A EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TDA, vem através deste solicitar 
alteração nos prazos para apresentação das condicionantes apresentadas anexas a este. 

EMPRESA DE MINERAÇÃO OURO NOVO L TOA 
Anderson Marcos Barbosa 

RJ;CEBEIIO'. 
_ l.;_l..;;;;.i_I.:J::.__ 
. '. ~ . - ···- . ....---"' ' 

SUI'!\.-\M SUL DE w·. 

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



1) 

ITEM DESCRiçÃO 

Aoresc~tar :orow:o conterrp1,1ncJc wm proc;,arr•;, uc 'oenttftcaç{m 
, c rnapeamemo Jas are<1s dL' r•íata. rlf':t:tc) da ;.,'OI•gonal <Jo 
! DNPM. t.hJSl:~mdo 1den11tu.:~r loCaiS ondP. se1a possível a :.,;tidÇilC 

3 {;e corrt:OoreJ de vf?'~;era~~o que X~ss~:JiL!cn: o deslocarr'.en~o de 
csQeGa .. ~s tkt taL:na. HldunJ<Jo pro;etu uc pJanfi(J t;e tuvores 
r~d:rvas e ., d:irerds e:r i..! te a~ ::>r.de :1ú0 for possnH.:I a 
.:nplantaÇdO !1<: CorredOrP.~ ne VC~jetaÇíiC 

Por entender que esta condicionante está relacionada à condicionante 4, solicita-se que 
esta condicionante seja apresentada em um único relatório juntamente com a 
condicionante 4. 

Portanto, baseados nas justificativas apresentadas solicita-se esta condicionante seja 
apresentada em 180 dias. 

2) 

ITEM DESCRiÇÃO 

Apreserctar propos!a ::e ;Jru;e:c' conj<lflto corn o CODEMA 
Conselho :ii'l APA da Peflra Brancn e c:on~ a neserva 8'olog.ca i 
Pecra \--:c Coruç<lo e oroonetanos lor.<li~:. co•n o Ot)jctrvc de 1 

arnphaçao c~,.; ;Jro~eto lh.! in· p . .::.tnta(ti·,J dos r.orrecure~ d~ 
· .. epe:acao e O':'\ Tran,pohns ~coltlyu.:os. bem ttYno :)i:Hél ."trnpL-~r õ 

f..Jnc:...t de vegetaçJo .:10 e:Horno dc,s c...:r~v~ a·agua ev1tando 
i!S~Uil O ilSSúfet-HtlCr!{O t= at..:rr:ünli_lqllo O t":r.iblt;:il jJ<.Ira as eS!JC<.acs 

Ga IJufi.J crr tudá a a~~a da pol:qu:)di ao Ut\PM ~ APA Pe"crd t:o 
Co'~~:úo 

A elaboração de um projeto de ampliação de corredores ecológicos depende da 
interatividade entre a empresa, CODEMA, Conselhos Gestores das APA Pedra Branca e 
Reserva Biológica Pedra do Coração, além de levantamento e identificação dos 
proprietários localizados nas áreas de interesse e contratação de profissionais habilitados 
para elaboração dos estudos. Para tanto, entende-se que o prazo de 120 dias é 
insuficiente para apresentação desta condicionante. Deve ser considerado também que 
os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são de baixa produtividade por se tratar de 
meses de férias, recessos, festividades e carnaval. 
Portanto, baseados nas justificativas apresentadas solicita-se prorrogação de 60 dias, 
devendo esta condicionante ser apresentada em 180 dias. 



3) 

ITEM DESCRiÇÃO 

Ap~e~entar PrGgrarna Ue pesQd:SíJ c mon•.torarnenro da fauna ~ 
QUf> r_:('vcra ser reaiiLilCO em ;)arc~.~r1a r:011 ;t Ut JF Sf~UPdO 

ccn~t.1 nos esruaos. Este :evantí)tncnto Cc-'11•.: permitir a 
;denU;C\1Ç~lü rr a~s l'!r~:;tU~dda do StAtu~i de con:;f~rva~·üo da ;:wn~~ 
local. bt>r11 r.:orno ,dent•k<~r qua•s esp(•c:es rmgmtonas u!ll!zarn 3 
úrea P. r',Hr~:..'t.H<tr corn .,wis precis.:.·w a Cofr;..;tJ!)it:tio e ~t 
r;,versiC<'tlh: :.:c eS[MlCH::5 \:Urn :1 abdlhu~ rea'•7a<los e:n outr ~~s ! 
locahdJ:dc~ r~a r~:.1o co s~i de ~vkia'=t 

A elaboração deste projeto depende de contato com a UFJF. Deve ser considerado 
também que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são de baixa produtividade por se 
tratar de meses de férias, recessos, festividades e carnaval. Portanto, as negociações 
com a UFJF somente será iniciada em março. Entendemos que conversações e 
formalização de convênios e parcerias com a UFJF serão demoradas. 
Portanto, baseados nas justificativas apresentadas solicita-se esta condicionante seja 
apresentada em 180 dias. 

4) 

ITEM . DESCRtCÃO 

Pro!OcOiar. na Gerénc.a dctom;:llmsacau Arnb•enral do lns'''"ro · 
EstaCuit? :::e F:orestas IEf S0l;C,ta<..:Jo ;:;ara ;;b(•nur~.; (jp 

processo (!€ cumpnrnP.nto ca compensaçáo am~1icntal r:f>' 
lH.:o~r1o so·tl ~i Lct :r· 9 9BS'OO. )P:.rf~!n estac:u.1! n 45 ~ 7~ f)q r· 
De cri'! O .-.s:<Kiual n" 4S.6?9 11 

3(• f:,;Js c a 

!)ubliCdÇÚO -~~a 

Je!.:l~ni:, Oü JPC 

A entrega da LO com as condicionantes somente foi efetuada em 14/12/2011. No período 
de final de dezembro os técnicos responsáveis em elaborar o contato com o IEF 
encontravam-se em férias e/ou viajando, o que impossibilitou o contato com o IEF. 
Portanto, baseados nas justificativas apresentadas solicita-se prorrogação de 30 dias, 
devendo esta condicionante ser apresentada em 60 dias. 



5) 
ITEM DESCRIÇÃO 

1\p'('!::icntar Ct?rttCdu de Reç1s:r~'J ~:e lrnoveJ<i ctJ~·~:endo a 
:•·~·L·rt;a;;~w 0.! .1rf~a de Reserv:-., létFII 60 C!t.1S 

O processo de regularização de reserva legal foi feito em nome do proprietário, Sr. José 
Augusto Pereira. Portanto, o Termo de Responsabilidade/ Compromisso de Averbação e 
Preservação Florestal foi feito em nome do proprietário. Ocorre que a Empresa de 
Mineração Ouro Novo adquiriu recentemente a propriedade, não sendo possível a 
averbação da Reserva Legal, haja vista que o certificado de Registro de Imóvel se 
encontra em nome da Empresa de Mineração Ouro Novo e o Termo de 
Responsabilidade/ Compromisso de Averbação e Preservação Florestal foi feito em nome 
do antigo proprietário. A empresa entrará em contato com o setor jurídico da SUPRAM
SM para saber quais as medidas a serem tomadas para regularizar esta situação. 
Portanto, baseados nas justificativas apresentadas solicita-se prorrogação de 60 dias, 
devendo esta condicionante ser apresentada em 120 dias. 
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ITEM DESCRiÇÃO 
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Solicita-se que seja alterado no texto semestrais para anuais. 
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Ref.: processo COPAM n°. 00116/2000/004/2010. 
Cumprimento de Condicionantes de LO 

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

EMPRESA DE MIN RAÇÃO OURO NOVO L TOA 
Anders n Marcos Barbosa 

Geólogo· Resp. Téc. pelo processo de licenciamento ambiental 
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~on1ar projeto eonternptandO üm progrnrnõ·· iiâ- k1enttficoÇGo 
o rnapoea.Me(1to das Broas de m&lt'l. dentro da poligonal do 
DNPM. l)uScondo ld<>ntllicar locals onde seja po~~ai""J "çrioqllo 
de eo<<e<tores de vegetaçêo quo posslbiRt<HTI o deslo<:Dmonto de 
<>Spéclcs de launa. lnclulroclo protelo de planiJO de {lrvoms 
nativas e 'trud~ em 6ums onde ~nao, 'for possivof D 
fmplanuoç4o de corrê-. de vegernçilo. 

Segue anexo projeto de corredores ecológico. 
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Apr&senlar proposta do· pto~IO conjunto com O COõêiiiiA";" 
Oonsalho <la APA ela Pedta Branca e com a Rd""'·' Bí<>lógica 

. Padra do. Coraçllo e pr<lprielárloa 1~. com' o <lbjeüvo de 
ampliação .. dO projeto de implantação . dOl!l eorr&doros · de 
""goJeção e os !tampo lns ecot6gicos, bem <;<>mo Pft•a <>mpl!lr a 
laiKD de vegetaÇI!O no éntomo elos CUI'SO$ d'llgua, e.titon;IO 
aesim o assoreamento e alimentando o habitat pa.ra as ~ 

~~':. ern toda a ór~:~r~nnl do ONP~ e APA Pedra do j 

Foi enviado oficio para o CODEMA com o objetivo de desenvolvimento de trabalhos 
conjuntos visando o cumprimento da condicionante em tela. Em resposta ao oficio supra, 
o CODEMA enviou ofício à empresa solicitando prazo de 12 meses para desenvolvimento 
destes trabalhos. 

Seguem anexos oficios. 
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Apresenrar Programa de pesquiSa--emõ'iiitofã'i'Ti'Cintã da tauna 
que dovcrâ ser realizado em parceria com a UFJF. segundo 
consta 110$ estudos. E:sra le~anramonto devo permlrlr n 
iden1illcsçllo mais detolhada do Slatus dll! cons!IIVaçAo aa fauna 
local, bem come iden~tlc:ar quais espédC$ mlgrarórJas ulllízam a 
área e oomparar oom mais precisdo a composição e " 
diven;ldadê de espécies eam trabalhos rea~.Mos em ou1ras 
localfljadcs 1'111 região do sul ele Minas. 

A empresa manteve contato com a equipe da UFJS que desenvolveu os trabalhos de 
diagnóstico da fauna na área do empreendimento. Em virtude de dificuldade de 
localização dos membros da equipe que desenvolveu os trabalhos, haja vista que todos 
os membros não mais se encontram na universidade a universidade não mostrou 
interesse em desenvolver este trabalho. 

Em virtude do exposto, a empresa propõe o desenvolvimento de programa de 
monitoramento da fauna por ocasião da revalidaçao da LO. Este levantamento irá permitir 
o status da conservação da fauna local, bem como identificar quais espécies migratórias 
utilizam a área e comparar com mais precisão a composição e a deversidade de espécies 
com trabalhos realizados em outras localidades na regUlo sul de Minas. 
Este trabalho será desenvolvida por equipe de biólogos contratados pela empresa e se 
possível com alguma instituição de ensino local. 

4) 

~~--;-A-pr_es_en_ ..... ta_/_.est_u,_do __ ~· _sc~br-e ..,a_ln.._Q_.dé_n_~_· -<la es--pé_· -cié-~.lslroemotiD ~~ _ \19~ta; na região do planallo do Poços de C~das. 180 dl8ll 

Segue anexo relatório técnico sobre a incidência da espécie Astroemeria variegata. Na 
região de Caldas. 

----------.----------
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1. Introdução 

1.1. O que é Corredor Ecológico ou de Vegetação 

Arruda (2000} afirma que a conservação da biodiversidade pode ser feita em várias 
escalas, dependendo da abordagem adotada. Assim, pode-se estabelecer estratégias em 
escala global (tratados, acordos internacionais etc); escala de biomas ou de ecorregiões 
(estudos de representatividade; definição de prioridades para conservação): escala de 
espécies (criação em cativeiro). 
O termo corredor ecológico vem sendo utilizado em diferentes contextos, com diferentes 
definiçOes e em escalas diversas no Brasil. Esse instrumento está previsto na legislação 
brasileira desde 1993, quando o Decreto n° 750, que "dispõe sobre o corte, a exploraçao 
e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração 
da Mata Atlântica, e dá outras providências", proibiu a exploração de vegetação que tenha 
por função formar corredores de remanescentes de vegetação primária ou em estágio 
avançado e médio de regeneração. Posteriormente, em 1996, a Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 9196, com base nesse Decreto, estabeleceu a 
seguinte definição de corredores de remanescentes de Mata Atlântica: "Art. 1° Corredor 
entre remanescentes caracteriza-se como sendo faixa de cobertura vegetal existente 
entre remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado de 
regeneração, capaz de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna 
residente nos remanescentes". 
Além de definir corredor, a Resolução do CONAMA instituiu como tal as matas ciliares, 
em toda a sua extensão, além de outras que se prestem à mesma finalidade. A 
Resolução ainda fixava a largura dos corredores em 10% do seu comprimento total, a 
partir do mínimo de cem metros. Entende-se aqui que esse parâmetro já não está mais 
em vigor, tendo em vista as disposições da Lei do SNUC. 
Essa Lei determinou que as UCs, exceto Area de Proteção Ambiental e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural, devem possuir zona de amortecimento e, quando 
conveniente, corredores ecológicos (art. 25), os quais define como "porções de 
ecossistemas naturais ou·seminaturais, ligando UCs, que possibilitam entre elas o fluxo 
de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização 
de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais" (art. 2°, 
XIX). 
Além disso, a Lei do SNUC estabelece, entre as diretrizes do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, "proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado 
de UCs de diferentes categorias, próximas ou contlguas, e suas respectivas zonas de 
amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de 
preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e 
recuperação dos ecossistemas" (art. 5°, XIII). 
Percebe-se, portanto, que tanto a Resolução do CONAMA quanto a Lei do SNUC definem 
corredor ecológico como elo de ligação entre fragmentos de vegetaçao nativa, mas a Lei 
do SNUC vincula claramente o conceito de corredor a faixas territoriais destinadas à 
conectividade entre unidades de conservação. Vio {2001), ao tecer comentános sobre a 
base legal para implantação de corredores ecológicos no Brasil, afirma que os mesmos já 
estavam previstos no Código Florestal (Lei n° 4771/65), com outra nomenclatura: áreas 
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de preservação permanente. Afirma a autora que essas áreas. por sua disposição 
geográfica ao longo da rede hidrográfica, constituem corredores naturais. Portanto. estes 
poderiam estar efetivamente implantados, caso a legislação florestal houvesse sido 
respeitada. 
Entretanto, o conceito de corredores como elo entre UCs insere-se em escala diferente 
daquela em que os corredores ecológicos que vêm sendo criados no Brasil, visando à 
conservação dos biomas nacionais, no âmbito do Projeto Corredores Ecológicos, do 
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7. Nesse 
Projeto, os corredores são definidos como "grandes áreas que contêm ecossistemas 
florestais biologicamente prioritários para a conservação da diversidade biológica na 
Amazônia e na Mata Atlântica compostos por conjuntos de UCs, terras indlgenas e áreas 
de interstício, de modo a prevenir ou reduzir a fragmentação das florestas existentes e 
permitir a conectividade entre áreas protegidas" (MMNSCAIIBAMA, 2001, p. 9, grifo 
meu). 
Mais adiante, o mesmo documento conceitua áreas de interstlcio como "aquelas situadas 
entre as unidades de conservação e áreas indígenas, podendo pertencer ao dominio 
público ou privado. Nesse contexto enquadram-se as demais áreas protegidas, tais como 
áreas de preservação permanente, reservas legais, reservas particulares do patrimônio 
natural e áreas não protegidas". Por essa definição. parece que as áreas de interstício 
guardam semelhança com os corredores ecológicos definidos na Lei do SNUC. O 
corredor, conforme previsto no PPG7, parece enquadrar-se mais no "conjunto integrado 
de UCs" previsto no art. 5°, XIII, da mesma Lei, acima citado. 
Rambaldi & Oliveira (2003)destacam que existem diferentes tipos de corredores, a serem 
aplicados conforme a escala de trabalho e o grau de isolamento das áreas a serem 
ligadas, sendo definidos dois tipos: corredor ecológico e corredor florestal. O primeiro 
"compreende uma unidade de planejamento regional, cujas ações são integradas e 
coordenadas para a formação, fortalecimento, expansão e conexão entre unidades de 
conservação, RPPNs, reservas legais, áreas de preservação permanente e áreas de uso 
intensivo, visando à conservação da biodiversidade de determinado bioma" (p. 354). 
Seriam exemplo desse tipo aqueles em implantação no âmbito do PPG7. Corredor 
florestal refere-se às áreas florestais que ligam remanescentes isolados de floresta, 
citando-se como exemplo no trabalho os corredores na região de ocorrência do mico
leão-dourado, no Estado do Rio de Janeiro. 
As mesmas autoras afirmam que o objetivo do corredor é aumentar as probabilidades de 
sobrevivência da metapopulação de uma determinada espécie, conceito que engloba as 
diversas populações dessa espécie em nlvel regional. Os corredores visam, portanto, 
minimizar os riscos de extinção desta (Rambaldi & Oliveira. 2003) 
Prado et ai. (2003) afirmam que o "corredor ecológico ou de biodiversidade é um mosaico 
de usos da terra que conectam fragmentos de floresta natural através da paisagem. O 
objetivo do corredor é facilitar o fluxo genético entre populações, aumentando a chance 
de sobrevivência a longo prazo das comunidades biológicas e de suas espécies". 
Afirmam, ainda, que o corredor de biodiversidade é uma unidade de planejamento 
regional, muito mais que um mecanismo de zoneamento, pois está baseado não na 
criação de novas restrições involuntárias quanto ao uso da terra, mas na implantação de 
mecanismos econômicos compensatórios, que .estimulem os proprietários privados a 
comprometer-se com a conservação. · 
Ressalte-se que o termo mosaico encontra-se definido na Lei do SNUC (art. 26) e 
engloba o conjunto de unidades de várias categorias, próximas. justapostas ou 
sobrepostas, assim como outras áreas protegidas, públicas ou privadas. A gestão do 
mosaico, segundo a Lei do SNUC, deverá integrar as diversas unidades, com seus 
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objetivos distintos, e estas com a população residente e/ou do entorno, e deverá 
promover o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Entretanto. diferentemente 
dos corredores ecológicos criados no âmbito do PPG7, o mosaico deve ser reconhecido 
em ato do Ministério do Meio Ambiente, a pedido dos órgãos gestores das respectivas 
unidades, e contar com conselho consultivo, a ser presidido por chefe de uma das UCs 
integradas ao mosaico e que deverá, entre outras atribuiçOes, propor diretrizes e ações 
visando compatibilizar as atividades desenvolvidas em cada unidade, assim como 
harmonizar a refaça o das unidades com a populaçilo residente na área. Portanto, embora 
o mosaico do SNUC e o corredor ecológico do PPG7 guardem semelhanças de objetivos, 
o primeiro conta com aparato institucional especifico, não previsto para o segundo. 
No recente Fórum de Debates na internet "Experiências sobre corredores biológicos e de 
conservaçao na América Latina", promovido pela Comissão de Manejo de Ecossistemas 
(CES), da União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), entre 22 de março 
e 30 de abril de 2004, chegou-se ao levantamento preliminar de 77 corredores na América 
do Sul, sendo 14 no Brasil. Foram apresentados dois tipos de corredores: biológicos e de 
conservação (IUCN/CES. 2004). Corredores biológicos seriam conexões naturais entre 
ecossistemas que permitem o movimento de espécies animais e vegetais, como, por 
exemplo, os cursos d'água, formados naturalmente pelos ciclos ecológicos e que 
promovem a circulaÇilo de sementes, ovos, sedimentos, nutrientes e outros elementos da 
natureza. Os corredores de conservação, por sua vez. seriam uma estratégia de proteção 
da biodiversidade, em especial dos corredores biológicos. com a participação da 
população local, visando à melhoria de suas condições de vida. Peteán & Cappato (2004), 
participantes do Fórum, citam o Corredor de Humedales Der Litoral de Argentina, formado 
pelos rios Paraguai e Param~.. como exemplo de corredor de conservação. Ainda no 
mesmo debate, Matta (2004) faz menÇão ao Corredor Vilcabamba-Amboró, qué abrange 
terras do Peru e da Bollvia numa extensão de 30 milhões de hectares, englobando 
diversas UCs. 
Rambaldi & Oliveira (2003) afirmam que dentro de um corredor ecológico podem existir 
diversos corredores biológicos, os quais fazem a conectividade entre áreas protegidas e 
permitem a circulação de espécies. Consideram, ainda, que "o objetivo de um corredor 
ecológico é o planejamento e a implantação de pollticas públicas que permitam a 
conciliaÇilo de ações conservacionistas com as tendências de desenvolvimento 
econômico" (p. 416). 
Finalmente, Toledo (2004) considera que os corredores ecológicos constituem medida de 
conservação em nivel regional e mesmo supranacional. Visam ligar UCs de um dado 
território, no qual se admitem múltiplos ·usos do solo.· Acrescenta que os corredores 
"representam oportunidade de conservaÇilo da biodiversidade em regiões com escassa 
cobertura de áreas protegidas, como fronteiras binacionais. zonas de exploraçao 
exaustiva de recursos naturais ou em territórios afastados de centros urbanos e políticos". 
Toledo (2004) enfatize, ainda, que os corredores podem reverter a tendência 
conservacionista de criar espaços protegidos com exclusão das comunidades locais, 
tornando-se espaço de continuidade natural e social, para beneficio e usufruto dessas 
comunidades. 
Percebe-se. pois, que, nessa concepção, corredores ecológicos poderiam incorporar em 
seus objetivos um dos imperativos do desenvolvimento sustentável, citados por 
BURSZTYN (2001), qual. seja, o forjalecimento da democracia social, por meio do 
estímulo à participaçao, da partilha de poder entre a sociedàde e o Poder Executivo, que 
passa a atuar mais como coordenador e menos como executor de atividades. 
Vê-se, portanto, que existem diversos conceitos de corredores. 
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Entretanto, a grosso modo, podemos reduzi-los a dois principais, conforme a escala de 
abrangência: os corredores definidos pela Lei do SNUC, que ligam unidades de 
conservaçao, e os grandes corredores criados no âmbito do PPG7, que englobam as UCs 
e demais áreas necessárias para constituir um espaço contínuo de planejamento, onde 
serão desenvolvidas estratégias de proteçao da biodiversidade. 

1.2. A Implantação de Corredores Ecológicos ou de Vegetação 

O Brasil conta, hoje, com vários corredores em implantação. Segundo a 
IUCN/CES (2004), existem catorze corredores no Brasil. Fazem parte do PPG7 os 
seguintes corredores (MMAISCAIIBAMA, 2001): Norte, Central, Leste e Oeste da 
Amazônia; Corredor dos Ecótonos Sul-Amazônicos; Corredor Central da Mata Atlântica e 
Corredor da Serra do Mar. 
No âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA/2001), estão previstos, no Cerrado, os seguintes corredores ecológicos: 
Araguaia-Bananal; do Cerrado; Jalapão-Mangabeiras e Cerrado-Pantanal. Em 2003, o 
Governo do Estado do Amapá criou o Corredor Ecológico do Amapá, ligando terras do 
litoral ao Escudo das Guianas. No Sul, estão previstos o Corredor Ecológico Atlântico de 
Santa Catarina e o Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná (IBAMAI 2001). Nessa 
última área, as organizações não governamentais Apoena e lpê sugerem a implantaçao 
de um corredor mais amplo, o Corredor da Mata Atlântica do Interior, entre os estados de 
São Paulo e Rio Grande do Sul. unindo fragmentos florestais na bacia do Alto Paraná 
(Pádua et ai., 2000). Além desses, o IUCN/CES (2004) indica o Corredor do 
Descobrimento (Bahia) e o Corredor da Serra do Mar ou Corredor Sul da Mata Atlântica 
(Região Sul). 
A forma como os corredores ecológicos devem ser implantados depende do conceito em 
uso. Assim, em relação aos corredores previstos na Lei do SNUC, esta determina que: 
- a ocupação e o uso dos recursos naturais nessas áreas serão regulamentados pelo 
órgão gestor da UC específica (art. 25, § 1o); 
- os limites dos corredores ecológicos e as respectivas normas de uso do solo poderão 
ser definidas no ato de criaçao da unidade ou posteriormente (art. 25, § 2o); 
- o Plano de Manejo da UC deve abrànger os corredores eéológicos, incluindo medidas 
com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades 
vizinhas (art. 27). 
Em relação ao corredor criado numa perspectiva mais ampla do planejamento 
biorregional, os participantes do Fórum da UICN/CES (2004) ponderam que os corredores 
biológicos ou de conservação devem estar em equilíbrio com as comunidades e a 
dinâmica econômica regional. Para a promoção desse equilibrio. os corredores devem ser 
geridos e implantados sob o enfoque ecossistêmico, que abrange quatro princípios, a 
saber: 
• os corredores são experiência de conservação com base na gestão participativa, ou 
seja, as comunidades devem ser lideres na concepção, implantação e administração da 
área; · 
- deve-se promover a compensação a comunidades locais pelos serviços ambientais 
gerados pelo corredor, quando esses serviços não trouxerem beneficios diretos a elas; 
- os corredores devem estar inseridos no contexto do desenvolvimento socioeconõmico 
regional; e 
-os ecossistemas devem ser geridos tendo como elemento-chave a sua conectividade. 
No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente (MMAJSCAIIBAMA, 2001), ao indicar os critérios 
para seleçao das áreas objeto do Projeto Corredores Ecológicos do PPG7, afirma que 
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essa seleção foi feita em duas etapas. Na primeira, foram utilizados critérios 
eminentemente biológicos, tais como riqueza de espécies. diversidade de comunidade e 
de ecossistemas, grau de conectividade, integridade dos blocos de paisagem natural e 
riqueza de espécies endêmicas. Na segunda, foi utilizado mapa de UCs e áreas 
indigenas, o qual foi sobreposto às ínformaçOes geradas na primeira etapa. Com isso, 
chegou-se a cinco áreas de corredor na Amazônia e duas na Mata Atlântica. 
Destaca, também, o documento do MMAISCAIIBAMA (2001) que a gestao dos 
corredores, em especial das áreas de interstício, deve vincular-se à compensação pelas 
atividades a serem substituldas por formas sustentáveis de uso dos recursos naturais. O 
Projeto de Corredores Ecológicos deve promover a coordenação dos gestores em nivel 
federal, governos estaduais e dos diferentes atores sociais, com vistas à articulação de 
processo continuo de negociaçao de interesses quanto à gestao dos recursos naturais na 
área. Enfatiza-se a necessidade de descentralizar a coordenação e implantaçao das 
atividades, as quais serao responsabilidade sobretudo das entidades estaduais e locais. 
Para o MMAISCAIIBAMA (2001 ), "os corredores nao sao unidades políticas ou 
administrativas, mas extensas áreas geográficas onde se destacam ações coordenadas 
destinadas a proteger uma parte. substancial da biodiversidad.e na escala dos biomas" (p. 
19). Partindo desse pressuposto, a estratégia para implantação dos corredores pressupõe 
a adesao dos diversos atores envolvidos e a obtenção de acordo entre órgãos 
governamentais, proprietários de terra, empreendedores, organizações não
governamentais e população local, inclusive comunidades tradicionais. Procura-se. assim, 
o equilibrio entre os diversos setores da sociedade em prol de um objetivo - a 
conservação da biodiversidade regional. 
O Projeto PPG7 deve atuar sobre programas e instituições já existentes, em lugar de criar 
instituições novas e fornecer recursos financeiros ele mesmo. com o intuito de orientar 
para a formação de uma cultura de harmonização daqueles programas à gestão 
ambiental. 
A instituição dos corredores do PPG7 está baseada nos seguintes objetivos especfficos: 
apoiar a implantação de áreas protegidas já existentes e promover 
demarcação/estabelecimento de novas áreas; elaborar modelos de gestão das áreas de 
interstício e promover o fortalecimento da capacidade das instituiçães regionais e locais 
para adoção do modelo de corredores ecológicos. 
Pretende-se elaborar planos de gestao dos corredores, assim como projetos-piloto em 
cada corredor (MMAISCAIIBAMA, 2001). 
As UCs já criadas deveriam atuar como "pólos de irradiação de conceitos e práticas de 
conservação para áreas do entorno e uso público adequado, explorando assim o efeito 
demonstrativo que deve influenciar mudanças de postura dos atores sociais em relação 
aos recursos ambientais" (MMAISCAIIBAMA, 2001, p. 32). 
Rambaldi & Oliveira (2003) afirmam que a implantação de corredores ecológicos, em 
qualquer escala, constitui procedimento complexo, pois sua viabilidade e efetividade 
dependem, entre outras medidas, da implantação de instrumentos econômicos e de um 
diagnóstico participativo dos atores sociais locais e de suas relações com o meio 
ambiente. O envolvimento dos diversos atores é essencial na formação de parcerias entre 
os setores público e privado. As autoras citam como exemplo a recuperação de áreas de 
preservaçao permanente e de reserva legal e sua posterior averbaçao em cartório no 
Projeto Poço das Antas realizado pela Associação Mico-Lel!lo-Dourado. 
Miller (1997) afirma que o planejamento e a gestão biorregionar constituem novo enfoque 
na formulação de polfticas de conservação e que os corredores estao entre os elementos
chave dessa abordagem. O autor define corredor como o elo entre áreas virgens 
nucleares e entre estas e as respectivas zonas de transição, que permite o movimento e a 
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migração de plantas e animais. A estratégia de implantação envolve os donos das terras e 
visa ao estabelecimento de usos amistosos com a biodiversidade. 

2. Objetivo 

O Projeto tem como objetivo a implantação de Corredores Ambientais na área de 
abrangência da Poligonal do DNPM localizada na Serra do Maranhão no municipio de 
Cafdas-MG. 

O objetivo geral do Projeto "Corredor Ecológico na Área de abrangência da Poligonal do 
DNPM localizado na Serra do Maranhão no município de Caldas - MG", é realizar a 
implementação de um corredor ecológico entre os remanescentes florestais existentes 
dentro da Poligonal do ONPM. Desta forma, pretende-se assegurar a preservação dos 
remanescentes de Mata Atlântica da região e contribuir para o enriquecimento da flora e o 
deslocamento de animais sílvestres, na área de abrangência da Poligonal do DNPM. 

3. Contextualização 

Caldas é um municlpio do Sul de Minas (figura 1), possui uma população de 13.901 
(contagem 2007), numa área de 714 km2 e PIB per capita de 7392 reais. 
Tradicionalmente, possui atividade econômica ligada ao ciclo agropecuário, sobretudo 
pelo tradicional cultivo de uvas e fabricação de vinhos (IBGE 2009), além disso explora o 
setor turlstico sendo Pocinhos do Rio Verde (distrito pertencente ao município de Caldas) 
localizado na cabeceira do Vale do Rio Verde, a cerca de 1070 metros de altitude na serra 
da Mantiqueira o responsável por movimentar esse setor econômico, 

Embora possua 60 unidades de indústria extrativas (IBGE 2009), o municipio ainda não 
possui plano Diretor ou lei municipal de uso e ocupaçao do solo. 
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A área que compõe a poligonal do DNPM n°830.281/1983, objeto deste 
estudo encontra-se inserida na área de amortecimento da Reserva Biológica de 
proteção integral Pedra do Coraçao e dentro da unidade de conservação de 
uso sustentável APA "Santuário Ecológico da Pedra Branca", estabelecidas 
respectivamente pela Lei Municipal n° 1973 de 29 de dezembro de ·2006 e 
decreto Municipal n° 327 de 06 de dezembro de 1988. 

A Reserva Biológica de proteção integral Pedra do Coração encontra-se 
inserida na APA "Santuário Ecológico da Pedra Branca". 

Com o objetivo de elaborar o Zoneamento Ambiental da a APA "Santuário 
Ecológico da Pedra Branca" o municfpio de Caldas, através da sua câmara 
de vereadores contratou em 2007 um estudo com o objetivo de produzir um 
maior detalhamento do espaço e da organização do território da Unidade de 
Conservação, caracterizando o cenário de conservação da diversidade 
ffsica e biológica, assim como das atividades antrópicas presentes na 
paisagem da Serra da Pedra Branca. Foram elaborados quatro Relatórios 
Técnicos Ambientais e uma proposta de Zoneamento Ambiental por uma 
equipe multidisciplinar composta pelos seguintes técnicos: 

- Engenheiro Agrônomo Thiago Borges Conforti, Mestre em Ecologia Aplicada; 

- Bióloga Eliana Ramos, Mestranda em Agricultura Tropical e Subtropical -
IAC; 

- Geógrafo Samuel Fernando Adami, Mestre em Geociências, Pesquisador 
Cientifico - IAC; 

- Engenheiro Ambiental Heber Luiz Caponi, Mestrando em Geociências -
UNICAMP; 

- Geólogo Job Jesus Batista Filho, Mestre em Geociências; 

- Biólogo Paul François Colas Rosas, Mestrando em Zoologia - UNESP -
Rio Claro; 

- Biólogo André A. Parda tis, Mestre em Zoologia. 

O estudo contou também com a colaboração dos pesquisadores científicos 
Ora. Roseli 8. Torres do Jardim Botânico, e do Geógrafo Ms. Samuel Adami 
do Laboratório de Geoprocessamento, ambos do Instituto Agronômico de 
Campinas. A contribuição do Biólogo Ms. Leonardo Dias Meirelles 
(UNICAMP), dos pesquisadores cientfficos Dr. João Batista Baitello (Instituto 
Florestal- SMA ISP), Dr. Marcos Sobral (Universidade Federal de Minas 
Gerais) e Eric Smídt (Universidade Federal de Feira de Santana - UEFS) 
também foram importantes _para a identificação de várias das espécies 
coletadas na área. O material botânico coletado foi incorporado ao Herbário do 
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Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e instituições como a UNICAMP, IAC, 
Instituto Florestal e UFMG. 

O Zoneamento Ambiental da APA "Santuário Ecológico da Pedra 
Branca" estabelece em seu artigo 2°, entre outros, os seguintes objetivos: 

- a conservação do patrimônio natural. cultural e arquitetônico da região, 
visando a melhoria da qualidade de vida da população e a proteção dos 
ecossistemas regionais; 

- a proteção dos mananciais hídricos utilizados ou com possibilidade de 
utilizaçao para abastecimento público, notadamente as bacias de contribuição 
do Ribeirão dos Bugres e do Rio Verde; 

- preservar, proteger e restabelecer os corredores ecolôgicos a fim de garantir 
o fluxo de genes e o movimento da biota; 

- o controle das pressões urbanizadoras e das atividades agrícolas, industriais 
e minerarias compatibilizando as atividades econômicas e sociais com a 
conservação dos recursos naturais, com base no desenvolvimento sustentavel; 

- garantir a conservação de expressivos remanescente·s de Matas, inclusive, de 
mata Atlântica e a manutenção da sua biodiversidade; 

- manter o caráter rural da região e incentivar o reconhecimento de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) junto aos proprietários dos imóveis; 

- promover o desenvolvimento sustentável das comunidades ali existentes; 

- fomentar o turismo ecológico e; 

- fomentar a educação ambiental. extensão rural, saneamento básico e 
pesquisa científica. 

A área de influência do empreendimento é a Bacia do Rio Verde. O 
córrego de maior expressao que será diretamente influenciado pelos efluentes 
do empreendimento é o córrego Bugres. 

A vegetação do município de Caldas abrange fisionomias da Mata 
Atlântica, considerada atualmente como hotspot mundial. 

Sua alta biodiversidade e vulnerabilidade conferem-lhe prioridades de 
conservação. Uma das estratégias recomendadas para a conservação de 
habitats é a criação de Unidades de Conservação, sendo a APA - Área de 
Preservação Ambiental - a categoria cuja função é "proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais" (Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000). Diante da 
necessidade e preservar os remanescentes ainda existentes e de regulamentar 
o uso e a ocupação de suas terras, o município de Caldas. através de seu 
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corpo legislativo, criou a APA "Santuário Ecológico da Pedra Branca" 
Unidade de Conservação Municipal. 

Na área da APA da Pedra Branca foram observadas fisionomias vegetais de 
Floresta Estacionai Semidecidual Montana, Floresta Estacionai Semidecidual 
Alto-montana, e Campos de Altitude, além da presença de elementos 
característicos de Floresta Ombrófila Mista Alto-montana As características 
geológicas do local, a presença de Biomas altamente importantes e a 
ocorrência de espécies incluídas na atual Lista de espécies da flora ameaçadas 
de extinção do estado de Minas Gerais conferem ao município de Caldas 
grande relevância ambiental e sua preservação é de alta prioridade no esforço 
de manter áreas nativas remanescentes 

3.1. Os biomas em Minas Gerais e suas fisionomias 

Minas Gerais possui três biomas brasileiros dentro do seu território, o Cerrado. 
a Mata Atlântica e a Caatinga. Sua distribuição abrange uma grande 
diversidade de ambientes físicos dentro da paisagem do território, 
apresentando características ecológicas singulares, como ecossistemas 
únicos e espécies endêmicas e restritas na biota. O resultado da união 
desses biomas no território do Estado é a riqueza da flora mineira. 
constituída por uma diversidade de fisionomias vegetais que vão desde 
florestas estacionais semideciduais montana e submontana, até a caatinga, 
passando por florestas estacionais deciduais, cerrados, cerradões e campos de 
altitude (DRUMMOND et ai. 2005). Esses biomas e ·.suas fisionomias 
vegetais se distribuem por ambientes físicos de quatro grandes domínios 
morto-estruturais do território mineiro (MOREIRA & CAMELIER 1977): 

- as escarpas e os maciços modelados em rochas do Complexo Cristalino, 
onde se encontram a Serra da Mantiqueira, Planalto de Poços de Caldas 
(Sul de Minas), Planaltos Cristalinos Rebaixados e Arco da Canastra; 

- as altas superflcies modeladas em rochas do Proterozóico, onde estão as 
unidades Espinhaço/Serra Geral e Quadrilátero Ferrffero - os relevos 
modelados nas rochas da bacia sedimentar Bambu!, onde se encontram as 
Unidades Depressão do São Francisco e os Chapadões da Vertente Ocidental 
do São Francisco; 

- os relevos modelados nas rochas sedimentares da bacia do Paraná, . onde 
ocorre a unidade Supertfcies Sedimentares do triângulo Mineiro. 

O município de Caldas está situado numa área classificada como pertencente 
ao bioma Mata Atlântica (IBGE 1992), no Planalto de Poços de Caldas. borda 
ocidental da Serra da Mantiqueira e de contato entre a bacia sedimentar do 
Paraná, formando um só conjunto morto-estrutural. O Planalto. de Poços de 
Caldas é o maior conjunto de rochas alcalinas da Terra, com uma estrutura 



anelar de 30 km de diâmetro. A altitude do município varia de 950 a 1.900 
metros (IBGE 1972) e sua área urbana se encontra nas coordenadas 
geográficas 46°38'61" e 21"92'36" (IBGE). A APA"Santuário Ecológico da 
Pedra Branca" se localiza na regiao sudoeste do municipio, com altitudes 
sempre superiores a 1.000 metros, englobando integralmente o distrito de 
Pocinhos do Rio Verde e as sub-bacias hidrográficas do rio Verde, ribeirões 
dos Bugres e Pedra Branca e córrego Bom Retiro. 

A área APA "Santuário Ecológico da Pedra Branca" está limitada pelas 
coordenadas UTM zona 23, 348.000 a 363.000 E e 7.576.000 a 7.564.000 S. 
Compreende uma área de 11.955,433 ha, inserida em quase sua totalidade na 
folha de Caldas (SF 23 V- D-IV-3) e na sua borda sul na folha de Santa Rita 
de Caldas (SF-23-Y-B-1-1) (IBGE, 1978). Abrange o distrito de Pocinhos do 
Rio Verde e a área rural sul de Caldas. 

A bacia do rio Verde e a bacia do Ribeirão dos Bugres pertencem ao 
sistema de afluentes da margem esquerda do rio Pardo, tributário do Rio 
Grande, porçao nordeste da bacia. do Paraná 

Diferentes autores já analisaram a distribuição das fisionomias vegetais 
naturais da Serra da Mantiqueira e poucos no Planalto de Poços de Caldas. 
Todos concordam em afirmar a existência de um conjunto complexo e 
intrincado de fisionomias vegetais nessas regiões, incluindo desde campos de 
altitude até formações florestais com altura de 25 metros ou mais (HUECK 
1953; AZEVEDO 1962 (FONTES 1997; SAFFORD 1999). 

Segundo AZEVEDO (1962), posteriormente confirmado pelos 
estudos palinológicos de BEHLING (1998 apud MEIRELES 2003), as 
fisionomias vegetais da Serra· da ·Mantiqueira evoluíram em condições 
climatológicas paleogeográficas completamente diferentes das atuais. 
As alterações ocorrentes nas condições climatológicas proporcionaram 
substituições das fisionomias vegetais, desde o Último Glacial (10.000 a.C.) até 
o Holoceno (inicio há 1.500 anos até o presente). Entre as fisionomias vegetais 
normalmente encontradas na Serra da Mantiqueira estão as Florestas 
Estacionais Semideciduais Montana, a Floresta Ombr6fila Densa Alto-Montana, 
a Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana (IBGE 1992} e os Campos de altitude 
(AZEVEDO 1962; FONTES 1997; SAFFORD 1999; OLIVEIRA & FONTES 
2000). As formações de Floresta Estacionai Semidecidual Moritana estão 
localizadas em poucas áreas acima dos 500m de altitude, principalmente na 
face interiorana da Serra dos Órgiios (RJ) e na Serra da Mantiqueira (Estados 
do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) (VELOSO et ai. 
1991). 

A Floresta Ombrófila Densa Alto-montana é uma 
formação arbórea mesofanerofltica, com um dossel de aproximadamente 20 
metros de altura e situada sobre solos litólicos, que possuem acumulações 
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turfosas nas suas depressões. A estrutura vegetal é caracterizada por 
fanerófrtos de troncos e galhos finos, folhas pequenas e coriáceas, e cascas 
grossas com fissuras. A composlçao de espécies vegetais normalmente 
apresenta um grande número de endemismos regionais distribuídos entre os 
diferentes hábitos de vida (herbáceas, arbustivas, arbóreas e trepadeiras). 
As fitofisionomías de Floresta OmbrótilaDensaAito-Montana são 
popularmente conhecidas como Matas de Neblina ou Matas Neburares por 
possuírem a característica típica de condensação da água evaporada sob a 
forma de neblina, que precipita sobre as áreas mais elevadas (IBGE 1992). 

A Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana ocorre em áreas acima dos 1.000 m 
de altitude e apresenta dominência da espécie Araucaria angustifo/ia (Bertol.) 
Kuntze. (Araucariaceae). Seus remanescentes mais expressivos localizavam
senos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Formações disjuntas 
desta fisionomia ocorrem nos municipios de Campos do Jordão (SP) e maciço 
do Itatiaia (HUECK 1972; VELOSO et a/. 1991). VELOSO et a/. (1991) aplicam 
os termos "Montana" e "Aito-montana• apenas para as Florestas Ombrófifas. 
Esses autores nao aplicam o termo "Aito-Montana" para as Florestas 
Semidecíduais. OLIVEIRA-FILHO et ai. (2006a) sugere para Minas 
Gerais a seguinte escala: 

- nas latitudes ao norte de 16•: <400m "' Terras baixas; 400 a <BOOm ::: 
Submontana; BODa <1200m::: Baixo-montana; e 1200 "'Afto-montana; 

- nas latitudes ao sul de 1e•: < 300m = Terras-baixas; 300 a 700m = 
Submontana; 700 a < 11 OOm = Baixo-Montana; 1100m "' Alto-montana. Nos 
Campos de Altitude a vegetação é altamente especializada e ocorre no alto das 
montanhas- acima dos 1.200m de altitude- das regiões sudeste, centrO-oeste 
e nordeste, sobre solos rasos ou afloramentos rochosos (HARLEY 1995). São 
ricos em espécies baixas e herbáceas, com limites irregulares, porém definidos 
com as matas (HUECK 1972). Suas plantas sao adaptadas para sobreviver em 
condições extremas de temperatura e disponibilidade de água. Uma grande 
amplitude térmica é favorecida por fatores como altitude elevada, inclinação do 
terreno e afloramentos rochosos. Além dos curtos perfodos de excesso hídrico 
e longos perfodos de forte déficit de água, ocorrem incêndios ocasionais A flora 
dos campos de altitude é muito rica em espécies de distribuição ecológica e 
geográfica restrita, por isso muito especializada (POREMBSKI1998). Essa 
diversidade de fitofisionomias, condicionada por uma variedade de 
ambientes físicos faz com que a Mata Atlântica ocorrente em Minas 
Gerais seja considerada um dos hotspots mundiais, áreas de ex1rema 
importância biológica e alta prioridade para a conservação dos ecossistemas 
naturais mais biodiversos do Planeta. A seleçao dessas áreas ocorreu através 
de uma extensa revisão de dados sobre. a .biodiversidade mu!ldial, 
analisados por uma equipe de pesquisadores científteos, que estabeleceram 
um consenso entre as prioridades de conservação de biodiversidade do 
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planeta que gerassem subsldios consistentes para conservaçao da 
biodiversidade mundiai(MYERS et ai. 2000). 

3.2. Levantamentos florlsticos e fitossociológicos no Sul de Minas Gerais 

O conhecimento botânico das fisionomias vegetais da Serra da Mantiqueira 
ainda é insatisfatório. Diante da extensão latitudinal da Serra e dos 
diferentes ecossistemas proporcionados pela variedade de ambientes flsicos e 
micro-climáticos. Existem poucos levantamentos florlsticos e fitossociológicos. 
Esses evantamentos permitem o conhecimento da composição e da estrutura 
da vegetação nativa, gerando informações importantes para a caracterização 
das fisionomias. 

Focando na região sul de Minas, alguns trabalhos vêm sendo realizados desde 
a década 90, em fisionomias como Floresta Estacionai Semidecidual Montana, 
em Lavras (DAlANESI et aJ. 2004), Floresta Altimontana, em 
Camanducaia (FRANÇA & STEHMANN 2004), e Floresta Ombrófila. Montana 
em Bocaina (CARVALHO et al2005). 

Ainda. estudos botânicos ligados ã recuperação de áreas degradadas têm sido 
conduzidos no Planalto de Poços de Caldas (BONILLO-FERNANDES 2003). 
MEIRELES (2003) realizou um levantamento florlstico no município de 
Camanducaia, distrito de Monte Verde (MG), e encontrou abundância de 
espécies com distribuição restrita à região Sudeste, além registrar novas 
ocorrências, colocando em destaque a riqueza da Mata Atlãntica sensu latu e 
salientando a sua importância como prioridade para conservação da 
biodiversidade de flora nessa região do sul de Minas Gerais. O autor 
caracterizou a composição de espécies de três fitofisionomias de altitude de 
Monte Verde: Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana, Floresta Ombrófila Mista 
Alto-Montana e Campos de altitude. No total, foram coletadas e identificadas 
444 espécies, distribuidas entre 97 familias e 246 gêneros Do total de 
espécies coletadas, 82% (366 espécies) pertencem a apenas uma das 
fitofisionomias, 14% (63 espécies) a duas e 3% (11 espécies) a três delas. 
Foram encontradas também algumas espécies que apresentaram mais de um 
hábito de vida em diferentes fisionomias, e em alguns casos, numa mesma 
frtof1sionomia. Esses resultados ressaltam a diversidade e a riqueza entre as 
diferentes fisionomias de vegetação natural presentes na parte sul da 
Serra da Mantiqueira. 

3.3. A necessidade de conhecimento e conservação da biodiversidade 
da APA "Santuário Ecológico da Pedra Branca" 

Especificamente para o município de Caldas, não existe nenhum trabalho 
botânico completo que possa ser utilizado como referência e subsídio na 
análise das fisionomias ,vegetais e na distribuíçao dos fragmentos de vegetação 
nativa existentes na paisagem da Serra da Pedra Branca. 
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O CRIA - Centro de Referência em Informação Ambiental (2007) mantém o 
projeto species link, um banco de dados de informações de acervos de 
coleções biológicas. Nesse banco de dados existem apenas102 coletas de 
espécies vegetais para o município de Caldas, depositadas em herbários 
nacionais e internacionais. Estão registradas, por exemplo, coletas de 
Alstroemeria sp., já identificada como Alstroemeria variegata no herbário do 
Instituto Agronômico (IAC) e Mandevilla venulosa. 

Os municlpios de Caldas, Andradas, lbitiúra de Minas e Santa Rita de Caldas, 
categorizados como região de Andradas, no Atlas da Biodiversidade de Minas 
Gerais, foram classificados como possuidores de potencial importância 
biológica, Sendo a região de Poços de Caldas, indicada como área de 
extrema importância biológica (número 77, Figura 1). As diferenças entre as 
categorias das duas regiões indicados no mapa de áreas prioritárias para a 
conservação da flora de Minas Gerais (DRUMMOND et ai. 2005), (número 78, 
Figura1). 
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A Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção 
(Portaria N° 37-N, 03/04/1992) é elaborada com o objetivo de informar e alertar 
sobre a crescente ameaça ao patrimônio genético nacional, por classificar as 
espécies consideradas sob ameaça de extinção. Para sua elaboração e 
efetivação são utilizados critérios científicos estabelecidos e consultas a 
especialistas. As listas vermelhas devem ser consideradas no desenho de 
políticas públicas e privadas de ocupação e uso do solo, na definição e 
priorização de estratégias de conservação, e no estabelecimento de medidas 
que visem reverter o quadro de ameaça às espécies. Deve ainda, direcionar a 
criação de programas de pesquisa e formação de profissionais especializados 
(BIODIVERSITAS 2007). 

A necessidade de atualizar a Lista das espécies da flora brasileira ameaçada 
de extinção motivou a Fundação Biodiversitas para a Conservação da 
Diversidade Biológica e o Instituto Estadual de Florestas - IEF, a efetuar a 
revisão das Listas das Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinçao de 
Minas Gerais (previsto no art. 2" da Lei Estadual N° 10.583 de 03 de janeiro 
de 1992). A revisão seguiu o roteiro metodológico para elaboração de listas 
de espécies ameaçadas de extinção, publicado pela Biodiversitas. A síntese 
dos resultados indica um total de 2.009 espécies de plantas que faziam parte 
da lista de espécies pré-candidatas. Desse total, 1.127 espécies (45% do 
total) foram avaliadas como ameaçadas. 42,05% como vulneráveis, 25,47% 
como em perigo e 32,5% encontram-se em alto risco de extinção. Ainda, 
60% ocorrem no Cerrado, 36% na Mata Atlântica e 5% na Caatinga. Dentre as 
principais ameaças citadas para as espécies vegetais, a maior é a 
degradação do hábitat ou a perda do mesmo, seguida do declínio das 
condições ambientais, endemismo extremo, alterações no uso ou manejo do 
substrato, sobre-exploração, sobre-pasteio, regeneração pobre, poluição, 
presença de espécies exóticas invasoras, ausência de_ polinizadores ou de 
dispersares de sementes, turismo e ecoturismo, e hibridização. Como medidas 
de proteção, a principal recomendação foi a proteÇão dos respectivos 
hébitats, sugerida para cerca de 70% das espécies, seguida pela pesquisa, 
recuperação de habitats, ações de fiscalização e monitoramento das 
populações (DRUMMOND et ai. 2007). 

4. Caracterização da flora da área delimitada pela poligonal do DNPM 
n"830.281/1983 

4.1. Material e Métodos 

A área representada pela polígonal do DNPM n•830.281/1983 correspónde a 
385,07 ha, considerando-se que a área compreende uma área de 11.955.433 
ha, a área onde foram desenvolvidos os estudos corresponde 
aproximadamente 3,22 % da área da APA"Santuário Ecológico da Pedra 
Branca". 
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Para a caracterizaçao da flora da área delimitada pela poligonal do DNPM 
n"830.281/1983 utilizou-se métodos de levantamento floristico e 
fitossociológicos além do mapeamento das formaçOes vegetais. 

Para efeito do mapeamento da vegetaçao, utilizou-se como base o manual de 
Bedê et ai. (1997), reconhecendo as tipologias vegetacionais através do 
mapeamento seletivo-representivo. 

17 




