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DAICP-DIRETORIA DE AUTO DE INFRAÇÃO e CONTROLE PROCESSUAL 

Processo n°. 441226/2016 

Auto de Infração 0°. 29533/2016 
RECEBEMOS 

t-'1 I )f, I il 

Núcleo J!lfdrco Regwna/ 
~UPRAM SUL DE MINAS 

VALDA FERREIRA PASSOS- ME, pessoa jurídica 

de direito privado, CNPJ N° 65.345.530/0001-17, com sede a Rodovia 

Guapé/llicínea km 13 S/N, MG, representada pela sua proprietária, Valda 

Ferreira Passos, brasileira, viúva, empresária, portadora do CPF no 006.944.978-

35, residente e domiciliada à Avenida do lpê, n°1.200, Caixa Postal 07, bairro 

Parque das Águas, Guapé, MG, através de sua procuradora que esta subscreve, 

nos termos do artigo 33 do Decreto Estadual n° 44.844 de 2008, vem apresentar 

RECURSO, tendo em vista oficio NAI-SM.SEMAD n°. 571/2017, pelos motivos 

a seguir expostos: 

I - DA TEMPESTIVIDADE: 

Ante a ciência do oficio em 12/05/2017, a empresa 

VALDA FERREIRA PASSOS - ME, apresenta sua Defesa Administrativa 

tempestivamente e devidamente instruída, conforme artigos 33 e 34 do Decreto 

44.844/2008 e artigo 59 da lei 14.184/2002. 

11- DOS FATOS: 

No dia 12/05/2017, a autuada foi surpreendida com o 

recebimento de Oficio no 969/2016 SUPRAM-SM, onde lhe foi informado que a 

defesa apresentada anteriormente pela autuada fora acolhida em parte, sendo 

acatado os pedidos de não configuração de prestação de informações falsas, 
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bem como a anulação da multa de não caracterização de reincidência. Embora 

tenha sido mantido a penalidade prevista no código 116. 

Sendo concedido o prazo de 30 dias para a 

apresentação de recurso contra essa decisão. 

E ainda, sendo solicitado pelo Superintendente 

Regional, que fosse notificado o agente autuante, para que lavrasse um novo 

auto de infração consubstanciado na operação sem licença ocorrida no DNPM 

..._, de outra titularidade, sendo esta infração classificada como Gravíssima. 

A qual não se condiz com a realidade fática dos fatos. 

111 - DO DIREITO: 

Diante da presente decisão, vale ressaltar que a 

autuada sempre minerou no mesmo local, o qual ela tinha o conhecimento de 

ser a de seu registro, e não imaginava que aquela não fosse a localidade correta. 

Portanto que onde se diz ser o local correto do registro 831493/1985, nunca 

houve lavra, sendo um local virgem em vegetação, conforme fotos em anexo 

(doc.01). 

O próprio fato de existir na propriedade da Autuada 

local próprio para minerar, o qual nunca foi extraído uma pedra se quer, demostra 

que realmente não era de seu conhecimento, que estava minerando em local 

errado. 

E conforme já elencando anteriormente, a Autuada 

não teve culpa, apenas deu andamento na exploração, a qual recebeu de 

herança de seu falecido marido, vez que a localização informada pelo técnico 

que regularizou o processo à época e que certamente a medição era realizada 

por técnica de baixa precisão, cuja técnica era imprecisa, levou a Autuada a 

lavrar em local diverso do autorizado, em outro registro do DNPM, vez que a 

exploração se deu início no ano de 1985 pelo marido da Autuada, o qual veio a 

falecer no ano de 1991. 
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Sempre foi apresentado informações das áreas em 

que se considerava de sua propriedade, vez que através de um parecer único 

de uma LOC (Licença de Operação Corretiva), protocolo n. 045612/2008, onde 

a equipe disciplinar de avaliação deferiu o pedido da LOC (Licença de Operação 

Corretiva), e estava ciente de que as frentes de lavras do empreendimento em 

questão não seriam as registradas no DNPM, processo n. 830.132/1987, e sim 

ao que corresponde ao DNPM processo n. 831.493/1985, de propriedade da 

autuada. 

E ainda, a empresa vem declarando por anos o RAL 

-Relatório Anual de Lavra -da lavra em que foi minerada, o que comprova que 

a autuada não sabia do deslocamento da mina. 

O código 116, diz o seguinte: 

Código 116 
r---------;--------------·-------·--·····-·--·· ------····---- ... ---- ·- ·--

Especificação •. Descumprir determinação ou deliberação do COPAM. 

das Infrações 

Classificação I Gra~;~~ima 
····-·--·-·------~~·-··-·--. . ........ ··-.--·--··--·-···--··-···-------

Incidência da Multa simples 

Pena 
----------- -----·--<,~---·---· .. ··-""""'~"''"'" ______ , ·- ---------.. -----------~~---~--~-

Conforme se verifica-no quadro em anexo, a Autuada 

fora enquadrada em descumprimento de determinação ou deliberação do 

COPAM, ocorre que conforme relatado anteriormente, não há que se falar em 

descumprimento por parte da Autuada, tendo em vista que esta não sabia da 

existência de deslocamento, vindo a ter conhecimento através deste órgão 

ambiental. 

Que por sua vez realizou diversas fiscalizações no 

local, durante o período em que a lavra ainda estava em atividade, e nunca havia 

' i 
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sido levantado qualquer hipótese de deslocamento, somente agora após mais 

de 1 O anos em que a lavra se encontra inativa, que tal deslocamento veio a ser 

reconhecido. 

Sendo assim, não há que se falar em 

descumprimento de determinação/deliberação, vez que não há como se 

descumprir uma norma da qual não se tem conhecimento, descrita por um órgão 

subordinado administrativamente ao órgão licenciador do empreendimento, que 

recebeu toda a documentação necessária para o licenciamento, analisou, 

vistoriou, emitiu parecer técnico e concedeu a autorização para funcionamento 

do empreendimento em questão em outra área do DNPM. 

Como a autuada recebeu o empreendimento de 

herança do marido, a mesma tentou geriros negócios da melhor forma possível, 

atendendo aos requisitos e legislações a que tinha conhecimento. Se o órgão 

ambiental responsável pelo licenciamento com toda sua equipe do departamento 

técnico e jurídico, analisou a toda a documentação exigida, visitou a área, emitiu 

parecer técnico e concedeu a Licença de Operação e não percebeu a falha no 

deslocamento da área, conforme imagem anexo (doc. 02 e 03). Haveria de se 

considerar que algo passou despercebido pelo órgão licenciador, que com uma 

equipe qualificada não percebeu o deslocamento da área, o que para a autuada 

seria muito mais difícil perceber o fato, pelo desconhecimento das normas. 

Ao que refere a apresentação do Plano de 

Fechamento de Mina - PAFEM, fora apresentado dentro do prazo concedido, 

conforme cópia em anexo, bem como por diversas vezes foi requerido dilação 

de prazo para a sua efetiva elaboração, os quais sempre foram deferidos, 

conforme cópia de notificações em anexo, (doc. 04). Segue ainda, cópia do 

Relatório de informações complementares exigidas após análise do PAFEM. 

E por se tratar de uma lavra pequena, a condição 

sempre foi modesta e mesmo assim nunca foi deixado de cumprir com suas 

obrigações. 
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DOS PEDIDOS: 

Isso posto requer o recebimento do presente 

RECURSO, devidamente instruído, com a documentação anexa, com a 

possibilidade de complementação posterior, e analisados seus fundamentos 

para que ao final: 
;::""', ' 

a) Seja anulad~~rnsl.Jatotalidade o Auto de Infração em razão dos vícios 

arguidos acima. 

E que, .sejad.esconsiderado o pedido de lavratura de novo auto de 

Requer, sob pena de nulidade, ql.lé todas as intimações, sejam dirigidas 

a própda autuada no endereço Avenida do lpê, n°1.200, Caixa Postal 07, 

bairro Parque dasAguas, Guapé, MG,CEP 37.177-000. 
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PROCESSOS rEAM 

TQ\t!l de qeqls!ros: 2 

( 

As informações abaiJw são base-adas em dados disponíveis 11te o momento. 
não tem valid8de como documento. 
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PROCESSOS FEAM 

Total de Registros: 1 
Tipo de 
Regularização Processo Atividade 

(LP) LP
LICENCA 
PREVIA 

00072/1992/002/1995 EXTR.DE PEDRAS E OUTROS 
MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO 

Data de Data de Data de Status do 
Formalizacão Concessão Validado Processo 

11/05/1995 14/12/1995 01/11/1999 LICENCA 
CONCEDIDA 

Visualizar 
Documentos 

htlp://www.siam.mg.gov.br/siam/empreendedor/emprto_emprdor_list.jsp?cod_típojicenca=1&cod_empreendimento=6497&cod_atividades=&num_pa=&a... 1/1 
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PROCESSOS FEAM 

Total de Registros: 1 
Tipo de 
Regularização 

(LI) LI- LICENCA 
DE INSTALACAO 

Processo Atividade 

00072/1992/004/1999 EXTR.DE PEDRAS E 
OUTROS MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO 

Data de Data de Data de Status do Visualizar 
Formalizacão Concessão Validade Processo Documentos 

29/10/1999 31/1012001 31103/2002 LICENCA -e 
CONCEDIDA 

http://www.si am .mg.gov.br/si am/em preendedor/em prto _em prdor _I ist.jsp?cod _tipo _I icenca= 2&cod _em preendim enio= 6497&cod _atividades=&num _pa=&a. . . 1/1 





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

PROTOCOLO N° 045612/2008 

Reserva legal N° - N° 21.425 F ls 157 livro 01-D -
Comarca de Guapé 

LOC 
SUPERFICIAL 

INTERV.APP 

.. 

Empreendimento: Valda Ferreira Pássos ME · 
CNPJ: 65.345.530/001-17 L Município: Guapé 

DEFERIMENTO 

AUTORIZADA 

Unidade de Conservação: Não 
Bacia Hidrográfica: Rio Grande Sub Bacia: Córrego do Paredão 

asse 

Lavra a céu aberto com ou sem tratamento, rochas 
ornamentais e de revestimento (exceto granitos, mármores, 3 
ardósias, uartzitos 

Condicionantes: 07 

Responsável Técnico pelo empreendimento: Registro de classe 
Maurício Vieira de Souza 
Responsável Técnico pelos Estudos Técnicos Apresentados Registro de classe 
Florestal Edinilson dos Santos CREA-MG53688/D 

Data: 31/01/2008 
i t:qUipe InterdiSCiplinar: Kegistro ae classe Assinatura 
Ronald Gomes MASP 1153218-1 

Juliana Calixto MASP 454845-9 

Daniel Medeiros de Souza OAB-MG-83152 

Ciente: 

Luciano Junqueira de Melo 

Diretor Técnico- SUPRAM SM 

SUPRAM- SM 
Rua Jwio César de Ohvwa 160 Jardim dos 

Pássaros- 37026-380- Varginha- MG. 
Te!: (35)3223. 7678 I 3221.2506 

E-mail: urcsm@copam.mg.gov.br 

DATA: 
31/01/08 

Página: 119 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

1. INTRODUÇÃO 

A empresa Valda Ferreira Passos - ME, CNPJ 65.345.530/0001-17, vem requerer, 
conforme FOBI n° 315325/2005, Licença de Operação Corretiva para a atividade de lavra 
de quartzito, no local denominado Fazenda Paredão, distrito e município de Guapé, 
referente ao processo DNPM n° 831.493/1985. 

No dia 01/06/2007, foi realizada vistoria no local para verificar a situação em que se 
encontrava o empreendimento. 

No dia 06/06/2007, foi realizada uma reunião com o empreendedor quando foram 
solicitadas informações complementares ao processo. Estas foram enviadas no dia 
16/08/2007. 

No dia 22/11/2007 foi realizada nova reunião com o empreendedor para que o processo 
fosse re-orientado para Licença de Operação Corretiva, cuja documentação para 
complementação e re-orientação do processo foi formalizada no dia 26/11/2007. 

No dia 07/12/2007 foi realizada nova vistoria no empreendimento para sua regularização. 

Os estudos foram elaborados pelo Engenheiro Florestal Edinilson dos Santos, CREA-M3 
53.688/D, e ART n° 1-30815491. 

O empreendimento não se encontra em operação no momento, e deverá retomar suas 
atividades após a finalização do processo de regularização ambiental. 

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento, de propriedade da Sra. Valda Ferreira Passos, localiza-se em área 
rural do município de Guapé-MG. A atividade exercida pelo empreendimento é a 
exploração de rochas quartzíticas. 

A atividade exercida consiste .em lavra a céu aberto, sendo conduzida em três frentes, 
onde trabalharão 10 funcionários em método artesanal, com utilização de máquinas 
somente para abertura de acessos e deposição de rejeitas no pátio. 

A área no DNPM, objeto do presente estudo, foi requerida em 24/09/1985, gerando o 
processo DNPM N° 831.493/1985, e posteriQrmente a portaria de lavra n° 2.34, de 
11/11/2003, publicada no D.O.U. de 12/11/2003. A poligonal possui uma área de 49,0 ha. 

O empreendimento tem uma capacidade instalada de 350m 3/mês e trabalhará com 1 O 
funcionários, de segunda a sexta-feira, de 07:00 às 16:00. 

No local existe um galpão anexo a um alojamento, equipado com banheiros devidamente 
dotados de fossa séptica e filtro anaeróbio, oficina para manutenção em máquinas e 
veículos, com piso impermeabilizado, porém sem as canaletas de drenagem para caixa 
separadora de óleos e graxas- caixa SAO, necessitando esta de uma adequação para seu 
melhor funcionamento, o que consta na co'tídig~ifãht~ í:)~ll1~ 

SUPRAM- SM 
Rua Júl1o c-·esar de Olive1ra 160 Jard1m dos 

Pássaros- 37026-380- Varginha- MG. 
Te/: (35)3223. 767813221.2506 

E-maif: urcsm@copam.mg.gov.br 

DATA: 
31/01/08 

Página: 2/9 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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O material estéril/rejeito é disposto em dois depósitos localizados à jusante da frente de 
lavra, ainda existem três pequenas pilhas dispersas na área do empreendimento. Durante 
a vistoria o empreendedor foi crientado a organizar seu antigo depósito, enquadrando-o 
nas normas e padrões pertinentes, bem como realizar a revegetação destes locais. Essa 
observação consta da ~ndídonaflt~'J1<í 2. 

Também durante a vistoria o empreendedor foi orientado a preencher com rejeito (aqueles 
que se encontram depositados de forma inadequada e aqueles que serão gerados quando 
da retomada das atividades pela empresa), duas cavas já mineradas, que hoje se 
encontram paralizadas e onde o minério é de baixa qualidade, visando assim a 
reconformação topográfica da área utilizada anteriormente, deixando-a preparada para 
posterior revegetação. Este item consta da cgndiCionanten~ 3. 

Na área da lavra á vegetação encontra-se descaracterizada devido às atividades 
minerárias realizadas anteriormente. No entorno há predominância de pastagens e 
formações campestres do bioma Cerrado, descritas a seguir: 

Campo .limpo: é a formação predominante, caracterizada por extrato gramino-herbáceo, 
com poucos arbustos distanciados entre si. Nesta tipologia são observadas espécies de 
Candeia (Eremanthus sp.), Barba-de-bode (Arístida sp.), e Barbatimão (Stryphnodendron 
adstringens ), dentre outras. 

Campo .sujo: Sua ocorrência na área é discreta apresentando densa cobertura de 
gramíneas e alguns arbustos esparsos. Observa-se nesta tipologia espécies de Candeia 
(Eremanthus sp.), Sempre-viva (Paepalanthus sp.), Grama-batatais (Paspalum notatum), 
Alcaçus (Periandra mediterrânea), Quaresmeira (Tibouchina grandif/ora) etc. 

Campo Rupestre: Formação vegetal associada á locais com disponibilidade de quartzitos e 
arenitos, apresentando solos pedregosos ou arenosos, em topos de morros. Observam-se 
espécies de Sempre-viva (Paepalanthus sp.), esponjinha (Calliandra sp), Velosia (Ve//osía 
sp), Leguminosa (Chamaecrista cathartica). 

Zoneamento Ecológico Econômi co 

O Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE é uma base organizada de informações, que 
apóia a gestão territorial, orientando os investimentos do Governo e da sociedade civil no 
planejamento e orientação das políticas públicas e das ações em meio ambiente, segundo 
as peculiaridades de cada região, utilizando critérios de sustentabilidade econômica, 
social, ecológica e ambiental para subsidiar tecnicamente a definição de áreas prioritárias 
para o desenvolvimento sustentável, porém sem caráter limitador, impositivo ou arbitrário. 

Segundo o SIAM, o Zoneamento Ecológico Econômico, a Vulnerabilidade Natural, a 
Qualidade ambiental, o Potencial social e o Risco ambiental da área onde se localiza o 
empreendimento é classificado da seguinte forma: 
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ZEE 2 

Vulnerabilidade Natural: Média 

Qualidade ambiental: Baixa 

Potencial social: Favorável . 

Risco ambiental: Médio 

O zoneamento é a representação cartográfica de um território dividido em zonas 
homogêneas quanto à possibilidade de um dado empreendimento humano ser viável e 
sustentável sócio-econômica e ambientalmente. Na localização do empreendimento o 
ZEE-MG foi classificado como 2, indicando Terras de média vulnerabilidade em locais de 
alto potencial social. 

Deve-se ressaltar que a vulnerabilidade natural é referente à situação atual do local, 
considerada Média, nesta classe as áreas quase não apresentam restrições quanto à 
utilização dos recursos naturais. 

O mapa de Qualidade Ambiental mostra o estado atual dos recursos naturais no que diz 
respeito às condições de vida que esses recursos proporcionam em determinada área, 
sendo considera Baixa para o empreendimento. 

Compreende-se como Potencialidade Social o conjunto de condições atuais, medido pelos 
potenciais produtivo, natural, humano e institucional que determina o ponto de partida de 
um município ou uma micro-região para alcançar o desenvolvimento sustentável, 
considerado favorável. 

A vulnerabiliade natural indica a fragilidade de um dado ecossistema frente aos impactos 
causados pelo homem. Assim, cruzando-se os dados de vulnerabilidade natural com os da 
intensidade das atividades agropecuária, industrial e minerária, obteve-se o Mapa de Risco 
Ambiental, cujo nível de risco foi classificado como médio. 

2.1.1. RESERVA LEGAL 

O empreendimento possui Feserva Legal devidamente averbada. O empreendedor foi 
orientado a implantar marcos georeferenciados com espaçamento de 50 metros em todo o 
perímetro da área da Reserva Legal, medida para delimitar esta área, evitando o avanço 
da lavra e a disposição de rejeitas, conforme ccmdiqiéjnarite n°'06. 

2.2. AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

2.2.1. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
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Foi informado nos estudos ambientais apresentados que não haverá nova intervenção em 
área de preservação permanente. Porém, para compensar intervenções feitas 
anteriormente, o empreendedor apresentou um Projeto Técnico de Reconstituição de 
Flora, descrito a seguir. 

Projeto Técnico de Reconstituição de Flora 

A recuperação da flora através da re.generação natural é o. procedimento mais apropriado, 
pois obedece ao processo sucessional que favorece o crescimento de espécies melhor 
adaptadas aos fatores ambientais locais. A execução dos projetos de plantios visa manter 
o processo natural de sucessão ecológica. 

O projeto tem como objetivo restabelecer as relações ecológicas na área que sofreu 
alterações antrópicas, criando condições para o desenvolvimento da flora e o 
restabelecimento da fauna a ela associada, bem como prevenir uma maior degradação do 
solo através de processos erosivos. 

Dentre as vantagens .de se usar espécies nativas citam-se: a contribuição para a 
conservação da biodiversidade regional, protegendo a diversidade da flora e da fauna a ela 
associada, podendo também representar vantagens em relação à aclimatação e 
perpetuação das espécies. 

O PTRF apresentado prevê o plantio de mudas de candeia (Eremanthus sp.), espécie 
arbórea pioneira, nativa da região, em uma área de 15 ha, na mesma propriedade do 
empreendimento, bem como o manejo da regeneração natural que ocorre no local, visando 
acelerar este processo e o adensamento da vegetação da área. 

Medidas gerais a serem tomadas para a recuperação: 

1 - Cercamento da área ao longo de toda a divisa de domínio da área em restauração, 
antes do plantio, para impedir o acesso de animais domésticos. 

2- Plantio de adensamento da vegetação utilizando a candeia, espécie dominante na área 
de influência da empresa. Esta espécie se desenvolve rapidamente em áreas abertas, 
formando povoamentos quase sempre puros. A candeia possui baixa exigência, ocorrendo 
naturalmente em solos pobres e pedregosos. O empreendedor deve adquirir as mudas no 
mercado e caso seja necessário estas poderão ser produzidas no próprio 
empreendimento, seguindo as recomendações pertinentes. 

3 - Para a execução do plantio foi proposto realizar, com antecedência de dois meses, o 
controle de insetos na área a ser reflorestada e no seu entorno, mediante o uso de 
produtos certificados e aplicados segundo normas agronômicas pertinentes. 

4- Um manejo das espécies arbóreas e arbustivas com crescimento espontâneo deve ser 
feito paralelamente ao plantio. Este manejo visa conduzir a vegetação através dos 
estágios, até chegar a uma comunidade estruturada e estável. 

Cronograma operacional - o empreendedor informou que o 1n1c1o da implantação do 
projeto será realizado a partir de outubro do corrente ano, tendo em vista o início do 
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período chuvoso. A conservação e monitoramento devem ser realizados constantemente, 
após a execução das etapas previstas no cronograma apresentado. 

Para que o órgão ambiental fique a par do acompanhamento a ser conduzido por 
profissional contratado pelo empreendedor, serão emitidos relatórios semestrais, por um 
período de 2 anos, onde podem constar, a critério do órgão ambiental, os valores 
coletados, análises, inferências, descrições e conclusões sobre os índices de 
desenvolvimento alcançados, proposições de eventuais ajustes de conduta, plantas 
locacionais e a reporlagem fotográfica, segundo ~(fn~i(;JC;l~~fe'i':í~14. 

2.3. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A região do empreendimento está incluída na bacia hidrográfica do Rio Grande. 

A drenagem mais importante está representada pelo Córrego Paredão, que drena a área 
objeto deste estudo, desaguando no lago formado pelo represamento do Rio Grande -
Represa de Furnas. 

A água utilizada no empreendimento é captada em curso d'água, sem nome, cuja outorga 
se encontra certificada segundo Certidão de Uso Insignificante apresentado. 

2.4. IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Os possíveis impactos ambientais negativos decorrentes da atividade são originados em 
razão da metodologia de lavra empregada, como: 

1 - Intervenção na paisagem, abertura de vias de acesso, formação de pilhas de minério e 
produtos finais; 

2 - Emissão de poeira; 

3- vazamento de óleo e graxa na área de manutenção de máquinas; 

4 -Assoreamento de cursos d'água pelo carreamento de material particulado 

5 - Geração de resíduos sólidos no escritório, cozinha e sanitários. 

2.5. MEDIDAS MITIGADORAS 

1 - As medidas mitigadoras dos impactos se relacionam ao emprego adequado das 
regras de segurança do trabalho, das tecnologias empregadas apropriadas para a 
atividade e do manejo correto dos resíduos e efluentes associados á lavra, ou seja, da 
realização de todas as atividades estritamente dentro das condutas e padrões técnicos 
apropriados. 

Além disso, a empresa propõe a implantação de aceiros no entorno da Reserva Legal, 
bem como no entorno da Área de Preservação Permanente que a circula. Estes aceiros 
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serão feitos através de capina manual e disposição de rejeitas de forma organizada, 
formando barreiras ao fogo no entorno do empreendimento, visto que a região é propícia a 
incêndios periódicos. 

2 - Para minimizar a emissão de poeira deve ser realizada a umidificação das vias 
internas quando da operação da lavra. 

3 - O piso da oficina mecânica e da área de estacionamento de máquinas foi 
impermeabilizado e esta possui caixa separadora de óleos e graxas, porém é necessária 
uma adequação deste piso, das canaletas e da caixa separadora de água e óleo (Caixa 
SAO), solicitada na Condicionante n° 01. 

4 - As bacias de decantação estão sendo desassoreadas todo ano no período de seca, ou 
seja, de maio a setembro. O sistema de drenagem deve ser corrigido e monitorado para 
evitar o carreamento dE;l material, como consta da f:Ondiqjp!}~t)te n° 5. 

5 - Os resíduos sólidos gerados no escritório, cozinha e sanitários serão acumulados em 
recipientes apropriados e destinados ao vazadouro municipal do município de Guapé. 

2.6. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

Para se compensar os impactos ambientais gerados pela supressão vegetal, ocorrida 
anteriormente, perante a Lei Estadual n° 14.309/02, será implantado um projeto de 
recomposição da vegetação de uma área que margeia uma drenagem contribuinte do 
Córrego Paredão, que atualmente possui vegetação herbácea, em propriedade situada 
nas proximidades da área de lavra. A área a ser recomposta terá a dimensão equivalente 
a 15ha, conforme PTRF apresentado e citado anteriormente. 

2.7. CONTROLE PROCESSUAL 

O processo encontra-se formalizado e instruído com a documentação exigível. 

O empreendimento em questão é microempresa devidamente comprovada, sendo, 
portanto, isenta de ressarcimento de custos dessa análise. 

O empreendedor comprova a publicação do pedido Licença de Operação, em caráter 
corretivo, em periódico local ou regional, conforme determina a Deliberação Normativa 
COPAM n° 13/95. 

O requerente da presente licença é a proprietária do empreendimento, Sra. Valda Ferreira 
Passos. 

O empreendimento possui Reserva Legal devidamente averbada. 

O empreendedor no FCEI declara que não ocorrerá supressão de vegetação. 
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Não haverá nova intervenção em área de preservação permanente. Porém, para 
compensar intervenções feitas anteriormente, o empreendedor apresentou um Projeto 
Técnico de Reconstituição de Flora. 

O recurso hídrico utilizado no empreendimento é captado em curso d'água, sem nome, 
cuja outorga se encontra certificada segundo Certidão de Uso Insignificante apresentado. 

O empreendedor possuí a Portaria de Lavra n° 234, de 11 de novembro de 2003 para o 
empreendimento em questão. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, e tendo em vista a aprovação dos estudos apresentados no PTRF, bem 
como a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias pertinentes, sugerimos que seja 
concedida Licença de Operação Corretiva, nos termos da documentação anexa ao 
processo em questão, à empresa Valda Ferreira Passos - ME, com validade de 6 (seis) 
anos, conforme disposto no artigo 1° da Deliberação Normativa n° 17, de 17 de dezembro 
de 1996, no local denominado Fazenda Paredão, Zona Rural do município de Guapé -
MG, desde que observadas as condicionantes do Anexo I. 

Data: 31/01/2008 
Equtpe Interdisciplinar: 
Ronald Gomes 

Juliana Calixto 

Daniel Medeiros de Souza 
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Luciano Junqueira de Melo 
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ANEXO I 
Processo COPAM N°: 00072/1992/005/2006 _l Classe/Porte:3/M 
Empreendimento: Valda Ferreira Passos -FI 
Atividade:. Lavra a céu aberto com ou sem tratamento, rochas ornamentais e de revestimento 
(exceto granitos, mármores, ardósias, quartzitos) 
Endereço: Rodovia Guapé-Passos, Km 8 
Localização: zona rural 
Município: Guapé - M_<-;_ 
Referência: CONDICIONANTES DA LICENÇA J VALIDADE: 6 anos 

ITEM DESCRIÇAO PRAZO 
1 Apresentar relatório fotográfico que comprove a adequação da 180 dias 

Caixa SAO e reforma das canaletas no entorno do piso da área de 
manutenção de veículos, bem como sua impermeabilização. 
Implantar e dar manutenção em todos os sistemas de controle Durante a 

2 ambiental nos depósitos de rejeitas esgotados, para que os vigência da 
mesmos se enquadrem dentro das normas e padrões pertinentes e Licença 
sejam devidamente recuperados. 
Preencher com rejeitas, principalmente com aqueles que se Durante a 
encontram dispersos na área da mineração, duas cavas já vigência da 3 mineradas, que hoje se encontram paralisadas e onde o minério é Licença 
de baixa qualidade, visando assim a re-conformação topográfica da 
área utilizada anteriormente. 

Enviar relatórios fotográficas semestrais, por um período de 2 anos, Semestralmente 4 de acordo com a proposta do PTRF, para o enriquecimento da 
vegetação 

Apresentar relatório fotográfico que comprove a implantação e 180 dias 

5 manutenção do sistema de drenagem pluvial para as vias de acesso 
e frentes de lavra, para evitar o carreamento de material particulado 
e minimizar o risco de erosão. 

Implantar marcos georeferenciados com espaçamento de 50 metros Durante a 

6 em todo o perímetro da área da Reserva Legal, medida para vigência da 
delimitar esta área, evitando o avanço da lavra e a disposição de Licença 
rejeitas. 

7 Apresentar planta georeferenciada que contemple os marcos que 
delimitam as áreas de Reserva Legal e suas coordenadas. 

180 dias 

Realizar destinação ambiental mente adequada dos resíduos Durante a 

8 
contaminados com óleo, bem como do óleo residual da limpeza da vigência da 
caixa SAO, mantendo no local documentos que comprovem esta Licença 
destinação. 

Data 31/01/2008 
Equipe Interdisciplinar: Registro de classe Assinatura 
Konald Gomes 

Juliana Calixto 

Daniel Medeiros de Souza 
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PLANO AMBIENTAL DE FECHAMENTO DE MINA· PAFEM 
ATIVIDADES MINERÁRIAS 

Versão 2 
(Aprovada na Câmara Temática de Indústria, Mineração e Infraestrutura do COPAM, em 29.09.2009) 

1 - IDENTIFICAÇAO DO EMPREENDEDOR 
Razão Social: 
Valda Ferreira Passos -ME . 

Nome Comercial: 
Valda Ferreira Passos ME 
CNPJ (CGC/MF n°): !Inscrição Estadual: 
65.345.530/0001-17 
Endereço para correspondência (Rua, Av. Rod., BR; n°; compl.): 
Avenida Brasil, N°303, bairro Centro 

Município: Guapé Distrito: Centro I CEP: 37.177-000 
Caixa Postal: 07 Endereço eletrônico: Wilson.neto@qee.inatel.br 
Telefone: ( 35) 3856-1446 Fax: ( ) 

2- IDENTIFICAÇAO DO EMPREENDIMENTO 
Nome: Valda Ferreira Passos-ME 

Processo COPAM n°: N° do certificado de LO (da atividade principal): 
00072/1992/005/2006 00072/1992/005/2006 

Prazo de Validade: 03/03/2014 
Atividade: 
Lavra a céu aberto com ou sem tratamento, rochas ornamentais e de revestimento (exeto 
granitos, mármores, ardósias, quartzitos) 

Substância(s) mineral( ais) explotada(s): QUARTZITO 

N°181 do(s) processo(s) no DNPM do empreendimento a ser fechado: 

• 00072/1992/001/1992 
• 00072/1992/005/2006 
• 01391/2006 

Grupamento Mineiro (se houver): Não Houve 

Código (DN COPAM n° 74/2004): A-02-06-2 

Classe do empreendimento (DN COPAM n° 74/2004): LO Licença de Operação 

Localização do empreendimento a ser fechado: 

Município: Guapé I Distrito: Zona Rural 
Telefone: (35 3856-1446) I Fax: ( ) I correio eletrônico: 

Wilson.neto@aee.inatel.br 
Coordenadas geográficas (DATUM: SAD 69 
(latitude/longitude) (X,Y) 
L I G: 20° IM: 50' .I S: 56.25" X: IY: 
N IG: 45° IM: 55' I S:48.43" Fonte: Google earth [Ano: 2014 



Plano Ambiental de Fechamento de Mina - PAFEM- Nome do empreendimento 

Bacia Hidrográfica: Rio Grande (GD3). ________________ _ 

Sub-bacia hidrográfica: Lago de Furnas _________________ _ 

Curso d'água mais próximo:_ Córrego do Paredão ________________ _ 

3 -IDENTIFICA_çAO DOS RESPONSAVEIS 

Responsável legal pelo empreendimento 
Nome: Valda Ferreira Passos 
Cargo: Proprietária 
Formação profissional: I N.0 de registro: 
Telefone: 035/3856-1446 I Fax: 
Endereço eletrônico: 

Responsável técnico pelo empreendimento 
Nome: Maurício de Souza Sobrinho 
Cargo: Consultor 
Formação profissional: Engenheiro N. 0 de registro: CREA-MG: 77332-D 
Agrônomo 
Telefone: 035/3856-1446 Fax: 
Endereço eletrônico: mssobrinho@gmail.com 

Responsável pela área ambiental do empreendimento (quando houver): 

Nome: Maurício de Souza Sobrinho 
Cargo: Consultor 
Formação profissional Engenheiro N. 0 de registro: CREA-MG: 77332-D 
Agrônomo 
Telefone: 035/3856-1446 Fax: 
Endereço eletrônico: mssobrinho@amail.com 

Responsável técnico pela elaboração do PAFEM 
Nome: Maurício de Souza Sobrinho 
N. 0 da ART (apresentar cópia no Anexo 1): 
Formação profissional Engenheiro N.0 de registro: CREA-MG: 77332-D 
Agrônomo 
Telefone: 035/3856-1446 Fax: 
Endereço eletrônico: mssobrinho@amail.com 

Equipe técnica responsável pela elaboração do PAFEM 

N.0 de Registro N.0 ART 
Nome Formação profissional (apresentar cópia no de classe Anexo li 

Maurício de Souza Sobrinho Engenheiro CREA-MG: 3111384 
Agrônomo 77332-D 

Marcos Guedes Técnico em Meio CREA-MG: 3111393 
Ambiente 173606 TD 

Assinaturas: 

Responsável legal pelo empreendimento: 
Data: 02/12/2015 

Responsável técnico pelo empreendimento: 
Data: 02/12/2015 
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Responsável pela área ambiental do empreendimento (se houver): 
Data: 02/12/2015 

Responsável técnico pela elaboração do PAFEM: 
Data: 02/12/2015 

Responsável técnico pela elaboração do PAFEM: 
Data: 02/12/2015 



( ( 

4- QUADRO DE LICENÇAS ANTERIORES 
Licenças de Operação ou Autorizações Ambientais de Funcionamento (AAF's) concedidas 

Processo 
Número do 

Objeto do Data de Processo Regime Grupamento 
Empresa 

Validade do 
Certificado Validade de Mineiro contrato de PNCOPAM/N° 

da LO licenciamento Concessão DNPM/N° 
Aproveitamento (se houver) 

arrendatária 
arrendamento 

00072/1992/00 209 Lavra a céu 03/03/2008 03/03/2014 831.493/1985 Regime de Não tem Não tem Não tem 
5/2006 aberto com ou Autorização e 

sem Concessão 
tratamento, 
rochas 
ornamentais e 
de 
revestimento ( 
quartzito) 
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ANEXO li 

5- DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

5.1- Produção obtida durante a vida útil (minério e estéril) declarado no RAL (DNPM) 
Minério: 3.093.103,00 (toneladas ou m3

) 

Estéril: 225.000 (toneladas) 

5.2- Plano de Fechamento- DN COPAM n° 127/2008: 
a) Data prevista para o início do descomissionamento da atividade: ..lQ/03/2010 
b} Data prevista para o fechamento da mina: 20/05/2010 

5.3 ESTÁGIO ATUAL DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: A vegetação natural do 
entorno da área impactada pela mineração é composta principalmente como descrito a 
segu1r: 

Campo limpo: é a formação predominante, caracterizada por extrato 
gramino-herbáceo, 
com poucos arbustos distanciados entre si. Nesta tipologia são observadas espécies de 
Candeia (Eremanthus sp.), Barba-de-bode (Aristida sp.), e Barbatimão (Stryphnodendron 
adstringens ), dentre outras. 

Campo sujo: Sua ocorrência na área é discreta apresentando densa 
cobertura de 
gramíneas e alguns arbustos esparsos. Observa-se nesta tipologia espécies de Candeia 
(Eremanthus sp.), Sempre-viva (Paepalanthus sp.), Grama-batatais (Paspalum notatum), 
Alcaçus (Periandra mediterrânea), Quaresmeira (Tibouchina grandiflora) etc. 

Campo Rupestre: Formação vegetal associada á locais com 
disponibilidade de quartzitos e 
arenitos, apresentando solos pedregosos ou arenosos, em topos de morros. Observam-se 
espécies de Sempre-viva (Paepalanthus sp.), esponjinha (Calliandra sp), Velosia (Vellosia 
sp ), Leguminosa (Chamaecrista cathartica). 

Uma área degradada é aquela que perdeu a capacidade de se 
regenerar rapidamente (VIEIRA, 2004). Isto ocorre quando há deficiências no banco e 
chuva de sementes e/ou nos vetores de polinização e dispersão. As causas de degradação 
podem ser decorrentes de retirada de solo, fogo, supressão da vegetação, invasão biológica, 
caça e extrativismo ou isolamento devido à fragmentação. Quanto maiores os níveis de 
degradação, mais estes fatores inibem ou chegam a impedir a sucessão. 

Os modelos tradicionais de recuperação saltam as fases iniciais da 
sucessão, caracterizadas pela colonização por ervas, lianas (reptantes e trepadeiras), 
arbustos e arvoretas, inibindo interações planta-animal e estagnando a sucessão natural 
(BECHARA et al., 2005). Kageyama e Gandara (2000) colocaram que "nas florestas já 
implantadas, são ainda muito duvidosas as possibilidades de polinização, dispersão, 
regeneração e predação natural, processos essenciais na auto-renovação de florestas". 

Com a evolução do estado da arte da remediação biológica de 
vegetação nativa, o escopo da restituição ambiental foi refinado, diferenciando-se, pelo 
menos teoricamente, a recuperação tradicional da restauração ambiental. Assim, o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação/Lei 9.985 distinguiu atividades de recuperação de 
processos de restauração. Restituir toda a teia alimentar de uma comunidade é 
demasiadamente complexo para o homem, por isso, cabe ao restaurador apenas promover 
"gatilhos ecológicos" que disparem e acelerem a sucessão natural. Para isso, é essencial 
gerar conectância entre os diversos níveis tróficos (WILLIANS; MARTINEZ, 2000), 
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oferecendo os elementos básicos da vida - alimento, abrigo e reprodução - a fim de 
ocasionar a presença de produtores (plantas), consumidores (animais) e decompositores 
(fungos e bactérias), biomassa e recicladores, grãos de pólen e polinizadores, sementes e 
dispersares. Quanto maior a probabilidade de interações interespecíficas das ações 
restauradoras maior será a propulsão da sucessão (HURLBERT, 1971; REIS; 
KAGEY AMA, 2003). 

A área total impactada pela mineração encontra-se em estágio inicial 
de recuperação, com vegetação ocupando as pilhas de estéril e o interior da mina. A 
vegetação encontrada é a vegetação nativa e sua regeneração está acontecendo de forma 
natural com o objetivo de recuperar não só a vegetação mais principalmente recuperar 
todos os processos ecológicos da área promovendo o reequilíbrio da área impactada com a 
área natural circunvizinha. 

Desta forma, em função da pequena área impactada e da sua 
proximidade com áreas naturais intactas capazes de oferecer os elementos básicos da vida, 
mencionados acima. A existência das áreas naturais e a presença de vegetação nativa 
inicial nas pilhas de estéril e rejeito assim como também, no interior da mina podem ser 
observado nas fotografias anexas. 

5.4- Situação atual junto ao DNPM (apresentar no Anexo 11 cópia do respectivo documento): 

( x ) Portaria de Lavra 

5.5 MÉTODO DE LAVRA: durante todo o período de exploração da mina o método de 
mineração empregado foi um processo quase totalmente manual, com o aporte de 
caminhões de carregadeiras, o que levou a paralisação dos trabalhos na mina pelo aumento 
dos custos da exploração. 

A mineração estava ocorrendo em 5 bancos. Os referidos bancos apresentam atualmente 
área 2,98 ha 

5.6 Mão-de-obra atual: 
- Produção: O 
-Administrativo: 1 
- Manutenção: O 
- Terceirizados: O 
- Número total de colaboradores/funcionários: 1 

5.7 UNIDADES OPERACIONAIS E DE APOIO: atualmente existe apenas duas 
construções na área, uma casa e um alojamento, além do piso em alvenaria de um antigo 
barracão onde funcionava uma oficina, uma caixa separadora de água e óleo. Todas as 
estruturas estão paralisadas desde 201 O. 

5.8 PILHAS DE ESTÉRIL EXISTENTE: existem 3pi1has de estéril, contíguas 
totalizando uma área aproximada 2,04 ha e com volume 225.000 tn. 
As pilhas se encontram estabilizadas e em processo de regeneração inicial da vegetação, 
não oferecendo risco de desabamento nem mesmo de se tomarem fornecedores de material 
particulado capazes de provocar o assoreamento dos cursos hídricos próximos. 
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ANEXO III 

6 PLANTAS PLANIALTIMÉTRICAS DAS ÁREAS EXPLORADAS: Em função das 
condições financeiras dos proprietários da mineradora há dificuldade em realizar plantas 
topográficas. Desta forma estamos juntando uma planta que foi realizada a pouco tempo e 
para melhor ilustrar todas as estruturas de apoio, o ponto de captação de água estamos 
juntando uma imagem de satélite fonte Google Earth, nesse sentido é importante 
mencionar que a imagem é de 2014 por isso ela não deve ser considerada para fins de 
avaliação das condições de recuperação da vegetação. 
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ANEXO IV 

7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE DESCOMICIONAMENTO: 

a) Seqüenciamento da fase final de produção do empreendimento: em função do 
pequeno tamanho das áreas exploradas e do pequeno número de colaboradores e 
prestadores de serviços e do número de máquinas a seqüência da faze final de produção 
foi apenas a paralisação imediata permanecendo 2 funcionários na área por um período 
de 60 dias para organização das áreas e estruturas. Atualmente ainda existe uma pessoa 
cuidando da área com visitas ao local esporadicamente e uma pessoa responsável por 
questões administrativas, sendo o Sr.Wilson, filho da proprietária. É importante mencionar 
que todos os funcionários tiveram todos seus diretos trabalhistas garantidos tendo tido 
seus acertos com as baixas nas respectivas carteiras de trabalho homologadas em 
sindicato próprio da categoria. 

b) Indicação das estruturas e equipamentos a serem desativados e sua destinação: 
Toda a estrutura existente na área quando em operação se resumia em: 

• Um caminhão toco, 1113 (1979). Esse equipamento foi vendido no mercado local 
• Uma pá carregadeira, Michigan 75 (1982). Esse equipamento foi vendo do mercado 

local. 
• Um compressor, Apaleia, 4 cilindros. Esse equipamento foi vendido no mercado local. 
• Um barracão metálico. Essa estrutura foi desmontada e vendida no mercado local. 
• Duas casas com mais ou menos 60 m2 cada, uma usada como alojamento e a outra 

como escritório. Essas duas estruturas ainda existem e poderão ser utilizadas no 
futuro paras as atividades de ecoturismo. 

• Dois paióis de explosivos. Ainda existem as construções mais estão sem utilização. 

c) Indicação das estruturas e equipamentos que serão mantidos pós-fechamento e sua 
destinação: quanto às estruturas mantidas no local, restaram apenas duas construções 
em alvenaria, uma onde operava um pequeno escritório e a outra onde operava um 
pequeno alojamento. Essas duas estruturas serão mantidas e utilizadas pelo proprietário 
da área em projeto futuro de uso da área para a exploração de atividade turística, ainda 
não determinada em detalhes, constando apenas de espectativa. 

d) Plano de desmobilização de mão-de-obra: Quanto a desmobilização da mão de obra 
não houve nenhum trabalho especial realizado pelo pequeno número colaboradores em 
atividade nesse período e pelo fato de que todos foram absorvidos pelas mineradoras 
locais em áreas próximas, no município. 

Sendo a mineração em questão de pequeno porte, seu impacto socioeconômico 
local e regional também foi muito pequeno, tanto na geração de desemprego e redução da 
arrecadação municipal local. Assim a desmobilização da mão-de-obra não demandou 
nenhum esforço adicional, visto que os funcionários foram absorvidos por outras 
mineradoras locais. E a perda da arrecadação não causou nenhum problema adicional a 
arrecadação municipal/local nem mesmo para o estado. 
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ANEXO V 

8- REAVALIAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS. 

Os principais impactos ambientais levantados durante os estudos realizados no processo de 
licenciamento foram: 

1 - Intervenção na paisagem, abertura de vias de acesso, formação de pilhas de minério e 
produtos finais; 

2 - Emissão de poeira; 

3- Vazamento de óleo e graxa na área de manutenção de máquinas; 

4- Assoreamento de cursos d'água pelo carreamento de material particulado; 

5- Geração de resíduos sólidos no escritório, cozinha e sanitários. 

Considerando, os possíveis impactos levantados nos estudos realizados para instruir o processo 
de licenciamento e os reais impactos gerados durante o período de atividade da empresa é 
possível aferir que os reais impactos foram muito menores do que se esperava, até pelo 
encerramento prematuro da, além, é claro das estruturas e atividades realizadas para a 
minimização dos danos. Outra consideração importante é de que os únicos impactos que 
transcendem a paralisação das atividades são a intervenção na paisagem, abertura de vias de 
acesso, formação das pilhas de minério e rejeitas. 
As medidas de controle tomadas durante as atividades, conservação da água através da 
construção de cacimbas, revegetação das pilhas de rejeito atenuaram os impactos reduzindo o 
carreamento de material particulado para corpos hídricos. 
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ANEXO VII 

10- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS PÓS-FECHAMENTO 

a) Caracterização dos potenciais impactos ambientais após o fechamento da mina e 
propostas de medidas mitigadoras: Não há que se falar em impactos ambientais após o 
fechamento da mina aja vista, o impacto ambiental promovido por esse tipo de atividade é 
decorrente da extração direta do minério em questão e com o fechamento não haverá 
mais extração, portanto, sem novos impactos. Considerando a estabilização das pilhas de 
rejeito e da contenção de processos erosivos nas vias internas e de acesso o que já foi 
realizado através da construção das cacimbas nas vias de acesso e internas e que as 
pilhas de rejeitas encontram-se estáveis e em processo de reabilitação da vegetação, não 
há que se falar em impactos ambientais pós- fechamento. Ainda podemos considerar o 
impacto visual da área, no entanto, a área em questão é isolada da população com 
acesso restrito. 

b) Avaliação das ações para desmobilização de mão-de-obra, visando à 
minimização dos impactos sociais na comunidade diretamente afetada pelo 
empreendimento: em uma mineração que continha em seu apogeu 30 funcionários o 
impacto da desmobilização é baixíssimo, tendo em vista que todos os trabalhadores foram 
absorvidos por outras mineradoras locais. 

c) Ações para esclarecimento das partes interessadas sobre o processo de 
fechamento da mina, as propostas de monitoramento ambiental, o uso futuro da 
área e as perspectivas para a comunidade diretamente afetada: não foram realizadas 
medidas de esclarecimento das partes interessadas, tendo em vista o pequeno impacto 
causado pela paralisação das atividades e já que a paralisação não foi programada com 
antecedência. 
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ANEXO VIII 

11- GESTÃO AMBIENTAL PÓS-FECHAMENTO DA MINA 

a) Ações para manutenção da segurança da área minerada e estruturas existentes: 
quanto a Segurança da área é importante considerar que a mesma fica localizada longe 
das concentrações urbanas e com difícil acesso, ou seja. o acesso de pessoas estranhas 
é improvável, além disso, a área é particular e não permite o acesso de pessoas. Isso do 
ponto de vista. Ainda, assim é importante reforçar que a área continua. sendo particular e 
terá uso futuro, não permitindo o uso da área por pessoas estranhas. 

b) Ações para continuidade da reabilitação ambiental: Quanto a continuidade da 
reabilitação ambiental da área, fica indicado aqui que a empresa. respeitando conceitos 
atuais de recuperação de aspectos e funções ecológicas de áreas degradadas, sendo 
assim, as principais ações de continuidade na recuperação da área será o monitoramento 
da área quanto a incêndios e a processos erosivos; 

c) Programa de monitoramento ambiental - água, ar, solo, fauna e flora, efluentes e 
resíduos: Os recursos hídricos deverão ser monitorados qualítatíva e quantitativamente: 
Com relação a água, a preocupação básica é com relação a existência de processos 
erosivos dentro das áreas de mineração e suas vias de acesso com conseqüente 
carregamento de material particulado para corpos hídricos próximos provocando 
assoreamento dos mesmos. Nesse sentido, em função das características do solo e do 
relevo o carreamento natural de particulado de toda a superfície das áreas do entorno da 
área minerada fica impossível determinar um indicador para medir a existência de 
carreamento de solo e material particulado da área minerada para os corpos hídricos 
locais, outro ponto importante é a distância entre a área impactada e o corpo hídrico mais 
próximo, além da vegetação natural que cobre toda a superfície entre este corpo hídrico e 
a área impactada, funcionando como filtro. Quanto ao ar não há que se falar impactos 
atuais após a paralisação das atividades, sendo assim não será realizada nenhuma 
atividade a esse respeito. Quanto ao solo o mesmo deverá continuar sendo monitorado 
principalmente as margens das estradas de acesso deforma a manter as cacimbas já 
existentes e com isso evitar processos erosivo. o que poderia acarretar assoreamento dos 
corpos hídricos locais. Quanto a fauna, o principal impacto é para a microfauna do solo 
dentro da área minerada que perde toda a camada orgânica do solo e a única forma de 
recuperação desse grupo de animais é através da cobertura do solo e da devolução do 
material orgânico na área impactada, para isso existem duas formas de resolução que é a 
recomposição natural ou o fornecimento artificial, o que pode levar a implantação no local 
de sementes de espécies exóticas invasoras, mesmo se o fornecimento for por meio de 
composto orgânico que tende a reduzir a viabilidade das sementes. Desta forma a 
empresa opta pela regeneração natural, afim de, respeitar o tempo natural recomposição 
da camada de matéria orgânica na área, evitando assim o risco e implantação de espécies 
exóticas invasoras na área. Quanto a macro e mesa fauna essas não sofreram impacto 
significativo com a implantação da atividade mineraria em função da pequena área 
impactada, face a, imensidão das áreas naturais do entorno o que garantem um bom 
suprimento de água e alimentos. Quanto a flora o principal impacto foi a eliminação de 
toda a vegetação da mesma na área minerada. Importante considerar que a área tem 
como vegetação predominante de campo limpo, com muitas gramíneas e pequenos 
arbustos. com a presença de vegetação de porte maior e mais densa em pontos cuja a 
conformação da topografia permitem uma maior deposição de material de solo e material 
orgânico permitindo o desenvolvimento de espécies de porte mai alto e em maior 
abundante, sendo assim, ao final da recuperação da área espera-se a presença de 
espécies arbóreas em proporção próxima as áreas do entorno, garantindo o interação 
entre a área impactada com o seu entorno sobre o aspecto ecológico restituindo o 
reequilibrio. Não há que se falar sobre resíduos a não ser o próprio rejeito, ou seja, 
material minerado que, contudo, não atingiu padrões de mercado não saindo da área de 
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mineração, constituindo-se de pilhas de material inerte,as quais encontra-se estáveis e já 
sendo ocupadas por vegetação nativa o que tende a melhorar ainda mais a estabilidade a 
a acelerar ainda mais a revegetação, portanto quanto a resíduos é preciso apenas 
permanecer monitorando as pilhas de rejeito quanto a estabilidade e revegetação natural. 
Não existindo outros rejeitas resta apenas discutirmos a questão dos efluentes, portanto, 
não tendo mais moradores e nem mesmos trabalhadores não existe mais e geração de 
efluentes domésticos e considerando que o processo de mineração aplicado na área não 
gerava efluentes e continua não gerando após a paralização apenas o que há hoje é a 
formação de piscinas naturais pela concentração de água da chuva em alguns pontos da 
mina em função da velocidade de infiltração da água ser muito pequena. Esse acúmulo de 
água não causa danos ambientais de nenhuma natureza, pelo contrário, pode auxiliar no 
reabastecimento das águas subterrâneas o que pode ter uma influencia positiva na 
manutenção de nascentes existentes a jusante da área mesmo que a longas distâncias. 

d) Proposta de indicadores de qualidade ambiental para avaliação da eficácia das 
ações de reabilitação implementadas: O único indicador é a cobertura vegetal nas 
encostas das pilhas de rejeito assim como nos platôs dos bancos, como pode ser visto 
nas fotografias anexas a vegetação ainda que lentamente vem ocupando toda a área 
novamente, desta forma se considerarmos que a paralisação das atividades já ocorreu a 6 
anos, e ainda que os primeiros anos todo o processo são mais lentos, temos que para os 
próximos 5 a 10 anos a revegetação natural acontecerá com maior vigor em toda a área, 
concluindo, a recuperação das funções ecológicas da área promovendo a total 
reintegração da mesma a paisagem local. 

e) Proposta de encerramento das atividades de monitoramento ambiental, com as 
devidas justificativas técnicas e cronograma: Conforme mencionado acima colocamos 
que o monitoramento da regeneração da vegetação por um período de mais 5 anos será 
suficiente para garantir a irreversibilidade do processo de regeneração, garantindo a total 
reintegração das áreas ao ecossistema natural local. Podendo a área ser utilizada para a 
finalidade turística sem oferecer danos ambientais como os potencialmente provocados 
pela mineração. 
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ANEXO IX 

12- ALTERNATIVAS DE USO FUTURO 

a) Análise das restrições de uso e ocupação das áreas do empreendimento, 
observando o potencial de futuro aproveitamento de substâncias minerais, os 
aspectos de segurança e geotécnicos da área, as leis municipais e estaduais 
pertinentes: Existem possibilidades de uso futuro da área para a exploração mineral visto 
que a perspectiva inicial de potencial de mineração era para mais 700 anos 
aproximadamente, contudo a extração apresenta custo alto em função de baixa qualidade 
do material disponivel nas camadas mais superficiais e da necessidade de investimentos 
muito altos (inviáveis) em metodologias de mineração caras com uso de maquinários 
pesado e uso constante de explosivos. Quantos aos aspectos de segurança a área não 
oferece riscos a segurança de pessoas e animais, por não oferecer risco de 
desabamentos. Não existem restrições legais de uso da área nem com relação as 
legislação federal, estadual e nem mesmo municipal. 

b) Proposta de alternativas de uso futuro da área minerada, considerando os aspectos 
sociais, econômicos e ambientais da área de influência direta do empreendimento: 
Considerando as características do local assim como as aptidões regionais as alternativas 
de uso da área são apenas a mineração a conservação natural para a conservação da 
fauna e flora ou o ecoturismo e nesse sentido o fato de existir os vestígios da mineração, 
associado às aptidões regionais para o turismo essa parece ser a melhor alternativa 
econômica para a área . 
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OF.SUPRAM- SM "'- 0955421/2016 Varginha, 24 de Agosto tie 2016 

Referência: Processo n°00072/1992/005/2006 

Assunto: Solicitação de Informações Complementares 

Com o objetivo de dar continuidade à análise do Plano Ambiental de Fechamento de 
Mina apresentado deste l;lmpre~!:lclimento iu!'ltd. ao cq~!\M, deverão ser protoçoladas nesta. 
Superintendência Regional ãs informações complemen~a,res, conforme solicitadas neste ofício, 
referentes aos Estudos Ambientais no prazo ·máximo de 120 dias, contados a partir do 
recebimento deste ofício, nos termos do Art. 11 § ~do Decreto N° 44.844/2008. 

O não cumprimento do prazo acima estipulado acarretará o indeferimento, e o 
fornecimento de informações complementares insuficientes ensejará a · sugestão de 
indeferimento, conforme Resolução CONAMA 237/1997, Nota' Técnica NUNOR N° 12/2008 e o 
Decreto 44.844/2008, tendo em vista a inexistência de elementos essenciais à conclusão de sua 
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1 - APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório de Informações Complementares tem por 
objetivo atender ao OF.SUPRAM-SM- 0955421/2016, referente ao Processo COPAM 
no 00072/1992/005/2006, para dar continuidade à análise do Plano Ambiental de 
Fechamento de Mina (PAFEM), apresentado pelo empreendimento Valda Ferreira 
Passos - ME, localizado no municlpio de Guapé, Estado de Minas Gerais . 
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2 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

2.1 -Item 1 

"Apresentar detalhamento dos programas de monitoramento 
ambiental, devendo o programa prever um horizonte de no 
mínimo 15 anos." 

2.1.1 - Introdução 

A manutenção das condições necessárias ao cumprimento dos 
objetivos preestabelecidos nas atividades de recuperação ambiental propostas no 
Plano Ambiental de Fechamento de Mina- PAFEM, requer o monitoramento contínuo 
e inspeções periódicas da área em recuperação ambiental. 

Indicadores de monitoramento da recuperação das áreas 
degradadas são necessários para se avaliar em que momento a área necessita de 
novas intervenções e o momento que ela se torna autossustentável. 

2.1.2 -Objetivo 

o objetivo do monitoramento ambiental é a avaliação sobre a 
execução das medidas propostas no PAFEM; os sucessos e insucessos da 
recuperação ambiental, com base nos parâmetros monitorados; e, caso necessário, 
apontar e propor correções para possíveis falhas do processo de recuperação da 
área. 

2.1.3 - Metodologia 

Como indicadores de monitoramento, serão apresentados 
relatórios fotográficos que assegurem o andamento das atividades. Nestes relatórios 
fotográficos serão consideradas a eficiência das medidas de controle adotadas como 
a de escoamento superficial de água (bacias de contenção de sedimentos), 
estabilidade dos taludes (lavra e pilhas de rejeito/estéril), bem como respostas quanto 
à recuperação vegetal natural da área degradada. 

Em linhas gerais, o programa de monitoramento ambiental será 
realizado através das seguintes ações: 
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• Vistorias periódicas nas áreas exauridas para verificação do desempenho dos 
dispositivos de drenagem superficial (bacias de contenção de sedimentos) e, 
se necessário, realização de limpeza e manutenção dos mesmos; 

• Vistorias periódicas na área em recuperação para a identificação e 
caracterização das áreas críticas, com risco de erosão; e áreas com estrutura 
de solo instável, efetuando-se correções caso necessário; 

• Vistorias periódicas em todo o perímetro da área em recuperação para 
vigilância das cercas e placas informativas implantadas na área; efetuando-se 
substituições caso necessário; 

• Avaliação da colonização de novas espécies vegetais nesses locais; 

• Monitoramento em tomo de todo o perímetro da área em recuperação que 
possam ter características de propagação de incêndios. 

2.1.4- Forma de Registro 

Será elaborado um relatório fotográfico anual de 
acompanhamento, contendo registros fotográficos das etapas de monitoramento, para 
constituição de um arquivo de memória. 

2.1.5 - Cronograma 

Para que o órgão de controle ambiental fique a par do 
acompanhamento a ser conduzido, serão apresentados os relatórios fotográficos a 
serem elaborados anualmente, por um período de 15 (quinze) anos. 

2.2 -Item 2 

"Apresentar plano prevendo a cobertura de buracos existentes 
nas áreas onde ocorreu lavra com material proveniente das 
camadas superficiais da pilha de rejeito visando a reconformação 
topográfica e o retorno de condições para a regeneração natural." 

O empreendimento encontra-se inativo há mais de 1 O anos, 
sendo assim, a área impactada já se encontra em processo de regeneração natural. 
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O processo de regeneração natural está ocorrendo com espécies 
pioneiras da área, garantindo com isto o estabelecimento de vegetação dentro das 
feições vegetacionais naturais da região nos locais que se mostram capazes de 
suportar tal cobertura vegetal. 
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A cobertura dos buracos existentes na área onde ocorreu a lavra 
com material proveniente das camadas superficiais da pilha de rejeito, em nada 
resultaria para os propósitos do presente trabalho, uma vez que o material sólido, 
constituído de material mineral, apresenta baixa capacidade de suportar cobertura 
vegetal, e a execução deste trabalho acarretaria no desenvolvimento de serviços de 
terraplenagem e na supressão da vegetação já existente no local, dessa forma, 
impactando áreas já em processo de regeneração natural. 

Importante mencionar que não existem áreas para empréstimos 
de solos sem que provocar grande impacto ambiental em tais locais, sendo necessário 
grandes volumes de solo para o sucesso das técnicas tradicionais de recuperação 
ambiental, implicando, com isto, em grandes impactos nas áreas destas extrações. 

Os aspectos mencionados acima são de suma importância 
quando se pondera que tal atividade acarretaria na perturbação de locais que já 
apresentam processo de regeneração natural avançado. 

Portanto, a recomposição paisagística se dará através da 
manutenção da regeneração natural que já ocorre na área em questão, que a médio 
prazo suavizarão as superfícies expostas e formarão barreiras visuais nos locais mais 
críticos. 

2.3 -Item 3 

"Apresentar plano e cronograma de execução prevendo a 
demolição das estruturas relacionadas a atividade e a destinação 
do material bem como a interdição de estradas de acesso e a 
instalação de placas indicativas da área em recuperação. " 

2.3.1 - Demolicio das Estruturas Relacionadas a Atividade 

O empreendedor já realizou a desmobilização das estruturas que 
davam suporte as atividades de lavra de quartzito. 

Os resíduos provenientes da desmobilização das estruturas foram 
relativos à Classe A e B dos reslduos sólidos da construção civil: 

• Classe A - Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
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b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc), argamassa e 
concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 
(blocos, tubos, meios fios, etc) produzidas nos canteiros de obras. 

• Classe 8 - Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 
papel, papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

Os resíduos foram segregados no próprio local da demolição, 
visando assegurar a qualidade dos mesmos e potencializar os materiais que foram 
reutilizados pelo empreendedor, como é o caso das telhas e vigas provenientes da 
desmobilização dos paióis (Figura 1/A-E). 

Os demais reslduos provenientes da demolição como as 
estruturas metálicas do barracão metálico foram vendidos no mercado local (Figura 
1/G-H). 
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Figura 2 - A a F - Desmobilização das estruturas dos dois paióis de explosivos. G e H 
- Desmobilização das estruturas do barracão metálico. 

Em relação às estruturas mantidas na área, apenas duas 
construções em alvenaria não serão desmobilizadas, sendo uma onde operava um 
pequeno escritório e a outra onde operava um pequeno alojamento, ambas as 
construções com 60 m2

• Essas estruturas serao mantidas e utilizadas futuramente 
pelo proprietário para atividades de ecoturismo. 

2.3.2 - Interdição de Estradas de Acesso 

Conforme fotos a seguir, a área da propriedade já se encontra 
devidamente cercada e com acesso controlado por uma porteira. As cercas foram 
estabelecidas a partir de mourões de madeira e 4 fios de arame farpado, aproveitando 
sempre a condição do relevo local. 
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Ressalta-se que as porteiras existentes na propriedade 
permanecerão sempre trancadas, evitando invasões e/ou acessos de pessoas e 
veículos não autorizados. 

Importante mencionar que algumas vias de acesso interno da 
propriedade deverao permanecer transitável, para que se permita o acesso de pessoal 
nas atividades de monitoramento ambiental da área em recuperação. 
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2.3.3 - lnstalacao de Placas Indicativas 

Objetivando informar e alertar os transeuntes e habitantes 
regionais, foi instalado placas indicativas de se tratar de local em recuperação 
ambiental, bem como de ser uma propriedade particular com acesso restrito. 

9 
PROJETOS DE ENGENHARIA MINERAL E AMBIENTAL 

ALAMEDA DO INGA, 520-3° ANDAR- VALE DO SERENO- NOVA LIMA- MG- CEP 34.0Q6..042 TEUFAX: (31) 3286-3032 
E-mail: ernmvs@uol.com.br 



~ 
( ( 

ERN- ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS L TDA 

Figura 5 - Placas indicativas instaladas na propriedade. A) Meio Ambiente - Propriedade Particular Processo 
COPAM n° 00072/1992/005/2006. B) Meio Ambiente -Área de Preservação Ambiental. 
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2.4- Item 4 

"Apresentar plano prevendo a instalação de muros de pedra 
arrumada nos pés das pilhas de rejeito de maneira a evitar 
processos erosivos." 

Em situações de disposição de material em pilhas de rejeito, a 
água é um dos principais fatores que podem levar a instabilidade da pilha. Isto se 
manifesta através de deslizamentos de superffcie e transporte de partfculas ou 
movimentos de massa das pilhas, em virtude da saturação do maciço. 

Entretanto, não se verifica nas pilhas de rejeito nenhuma descida 
d'água ou pontos de erosão, nem locais que apresentam escorregamentos de taludes, 
ou mau comportamento. São pilhas antigas, sem nenhum histórico de movimentação. 

A possibilidade de saturação do maciço em períodos de chuva é 
mfnima, devido a boa capacidade drenante do material depositado. 

Deve ser considerado ainda que, a pilha de rejeito não intercepta 
cursos d'água e existem bacias de contenção de sedimentos instalados a jusante das 
pilhas (Figura 6), capazes de coletar as águas pluviais incidentes na área e reter os 
sedimentos carreados. 

Figura geral das pilhas de rel~altc>/et~télrll 
contenção existentes. 
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Importante mencionar que a vegetaçao que ocupa as pilhas de 
rejeito é nativa e sua regeneraçao está acontecendo de forma natural, apresentando 
diversos estágios, variando desde uma cobertura vegetal que se encontra em início 
de regeneração, até uma vegetação onde o estrato arbóreo está mais desenvolvido 
(Figura 7). 

A implantação de muros de pedras arrumadas nos pés das pilhas 
de rejeito, acarretaria na supressao da vegetaçao atualmente existente e que já se 
encontra em estágio avançado de regeneraçao. Sendo assim, a remoçao da 
vegetaçao provocaria um impacto negativo sobre o meio ambiente, bem como 
podendo comprometer a estabilidade das estruturas. 

Conclui-se, em função dos aspectos mencionados acima, que não 
se faz necessária a implantação de pedras arrumadas nos pés das pilhas de rejeito. 
Propõe-se, portanto, o monitoramento das pilhas através de inspeções visuais 
periódicas. 

A inspeção visual in loco visa avaliar as condições da pilha a partir 
das condiçOes geométricas dos taludes, com avaliaçao de ocorrência de trincas, 
deformações, processos erosivos e acúmulo de água. 
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Figura 8 ·Vista geral da revegetação natural que ocorre ladeando as pilhas de rejeito. 
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2.5 -Item 5 

"Apresentar planta planialtimétrica das áreas exploradas." 

A Planta Planialtimétrica, confonne solicitado no presente item, 
está apresentada no Anexo n° 02 - Planta Planialtimétrica. 
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3 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A responsabilidade técnica pela elaboração do presente estudo é 
do seguinte profissional: 

Vinicius Alves Vieira de Souza 
Engenheiro de Minas 
CREA n° 129.320/D-MG 
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ANEXO No 01 

Documentação Fotográfica 
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DOCUMENTAÇÃO 
FOTOGRÁFICA 
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Foto 1: Vista geral da área em recuperação ambiental. 
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Foto 2: Vista geral da área em recuperação ambiental. Notar bom desenvolvimento da vegetação. 
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Foto 3: Vista geral da área em recuperação ambiental próxima a pilha de rejeito. 
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Foto 4: Vista geral da área em recuperação ambiental. Notar o bom estado dos indivíduos arbóreos. 
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E-mail: ernmvs@uol.com.br 
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ERN- ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS LTDA 

Foto 5: Vista geral da área em recuperação ambiental - pilha de rejeito. Nota-se regeneração natural bem 
desenvolvida. 
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ERN- ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS LTDA. 

Foto 6: Vista geral da área em recuperação ambiental - pilha de rejeito. Nota-se regeneração natural em 
estágio inicial 
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ERN- ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS L TOA. 

Foto 7: Vista geral da área em recuperação ambiental - pilha de rejeito. Notar bom desenvolvimento da 
vegetação. 
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E-mail: ernmvs@uol.com.br 
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ERN - ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS L TOA 

Foto 8: Vista geral da área em recuperação ambiental - pilha de rejeito. Nota-se o bom estado dos 
indivíduos arbóreos. 
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ERN- ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS L TDA. 

Foto 9: Vista geral da área em recuperação ambiental - pilha de rejeito. Nota-se o bom estado dos 
indivíduos arbóreos. 
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E-mail: ernmvs@uol.com.br 
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Foto 10: Vista geral da área em recuperação ambiental. Nota-se afloramentos rochosos entremeado por 
vegetação natural bem desenvolvida. 
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ERN- ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS L TOA. 

Foto 11 : Vista geral da área em recuperação ambiental. Notar bom desenvolvimento da regeneração natural 
no pé da pilha de rejeito. 
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ANEXO No 02 

Planta Planialtimétrica 
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E-mail: emmvs@uol.com.br 
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MINIStÉRIO PÚBt\CO FEDEAAL . 
. 'PROÓJRADORIADA REPÚBLICÀ EM PASSOS 

.. INQuERITb 

1. 2.2 .. 004:00.0028/2014-06 . . 

ç;le prazo so.licitaola à 

eiXpedi'ta e certifique..,se 

nós 

Eassos, 22 2014 .. 

M PF f Procuradoria 
.... .· ·. _ . . _ . .. . ~~ ~~~~~ica 



OF.SUPRAM'- SM- 0000176/2017 

. ··-

Refer(mcia: PAFEM-VA'l:.DAFERREIRA PASSOS 
Assunto:· Prorr9gaçãd de prazo 

( 

vargihhã~02de janeiro de2017 

Prezattosenhor, .... . ·. . •.. . ><·''· . .•··, •. ·. . 
Em resposta ao ,oficio p~otocolado, di:ítado c(e.21/tttgPJ6, no c@àl nôs for solicitado•~ 

.pró'rrogação de prazo>para apresentação da 'ir;formação coil)plementar 'leferente ao. ofício 

SUPRAM-095S421l2,QJfil!(> ·. _ .· .····. . ·· .. _· · ' ·. · .. · _ ... • •••. _._ > . , . . · 
·. Vimos irl.f.ormar'q~e.s'érá concedidél.~' prôrrogélç:ão por ·maisi6d _Qlas, contados a p&. ·tlr do 

recebimento dessê ofici6;·nós termós'do Art.13§2 de·!DecretoNo 44.844/2Q08. --
'F - ·\ ' .. ''· . õ . . ' . ' ,-, • ,' • • 

O não dumprimeiltó do prázo acima estipulado acarretará o arquivar,TJento dos autc~ e o 
fornecimento de informações complementares' insuficientes ·ensejará a . sugestfo ·1e 
indeferinwnto_d,bpeqido,_.co~forme Resolução CONAMA 237]1~97,_ Nota Técnica ·NUN•.·'":> ;, 
12/2008 e o Oimreto 44.84412008, tendo em vista a inexistêil~ia de'':'êlementos essencia,, 
conclusão de sua análise. . . ,, ·.;· 

lnforf11al'nos .que os técniços analistas ·do>proQE!sso, , colocªITl"~ a dispp~ição par<:, .• 
esclàtf3ct;;r ever;ltuais dúvidas .que tenha o empreendedor ou con~últoria gor ele contratàdé3.. 

' 

à 
VatÇla ferreira Passos-ME 
Àvenida Brasil no303, Qéntro 
Guapé, MG Cep_:3i177~ooo 

SUPRAM Sui de Mírías 

'. 

Avenida Manoel ,Díníz, 145. Industrial Jf<. 
CEP 37.062-480, Varginh<>-i~C 

TfJI: (35) 3229-181 C 



'\à.: .;~-- . 
>v_atda ferreira Passos2ME 
,~vi=lnida i3ra$ilp 0 303, Centro 
Guapé; MG · Cep:37t77-000 

.. · ' · ·AvehidaMaooel pínlz, 145, lndustriàiJk. 
ÇEP 3i062-48Q, Vargintià-MG 

· rei: ($~} 3229,tat6 


