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ALTERAÇÃO, EXCLUSÃO E OU INCLUSÃO DE CONDICIONANTES  
PARECER ÚNICO 
Nº 0767434/2018 (SIAM) 
 
Atividades Previstas 
 
ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): 
Lavra a céu aberto com tratamento a úmido - minerais não metálicos, exceto áreas 
cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento  
Unidade de tratamento de minerais - 
Obras de infraestrutura (pátio de resíduos e produtos e oficinas)  
Barragem de contenção de rejeitos/resíduos  
 Pilhas de rejeito/estéril  
Estradas para transporte de minerais/estéril 
Reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem  
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustível 
de aviação 
 
Parecer Sugestão pelo deferimento 
 
Resumo 
 
O Parecer Único n° 0264450/2018 do Processo Administrativo de Licenciamento 
Ambiental n.º 43/1984/023/2017, do empreendimento Galvani Indústria, Comércio e 
Serviço S/A, foi levado à Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias 
no dia 10/05/2018, obtendo o certificado para Renovação de Licença de Operação n° 
35/2018 para as seguintes atividades: Lavra a céu aberto com tratamento úmido - 
minerais não metálicos, Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, Obras de 
infraestrutura (pátio de resíduos, produtos e oficinas), Barragem de contenção de 
rejeitos/resíduos, Pilhas de rejeitos/estéril, Estradas para transporte de 
minerais/estéril, Reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem e Ponto 
de abastecimento sob os códigos: A-02-02-1; A-05-01-0; A-05-02-9; A-05-03-7; A-05-
04-5; A-05-05-3; A-05-09-5; F-06-01-7; conforme DN 74/04, emitido em 05/06/2018, 
válida até 12/05/2028, com condicionantes. 
 
O empreendedor protocolou , por meio de requerimento formal (Protocolo SIAM nº 
R0198578/2018), pedido de exclusão de parte do item 1 do programa de 
automonitoramento, bem como da totalidade dos itens 3 e 4, do referido programa, 
contido no Anexo II do Parecer Único, além da exclusão da condicionante n° 05 
 
Justificativa do Empreendedor 



Conforme informado na documentação apresentada, o empreendimento apresentou 
em  22/02/2018 o Plano Executivo de Fechamento de Minas - PAFEM, protocolo n° 
R0039520/2018, em conformidade com a DN COPAM nº 127/2008, vigente à época. 
No cronograma de implantação do PAFEM está prevista a sequência de ações para o 
fechamento da mina, uma delas é a diminuição da produção da Unidade de Mineração 
de Lagamar - UML, nome dado ao empreendimento pela empresa, a partir do primeiro 
semestre de 2018, com a paralisação das atividades de extração minerária e produção 
de minério de baixo teor apenas. 
Por tal motivo, alguns equipamentos deixaram de ser utilizados e, conforme relatado, 
algumas condicionantes não se aplicam mais ao processo produtivo. A expedição de 
material está prevista até fevereiro de 2020. 
 
Solicitações: 

• Exclusão dos itens do programa de automonitoramento 
- Item 1 do Programa de Automonitoramento: 
 
Com a desativação do posto de abastecimento e do lavador de veículos, o sistema de 
separação de água e óleo deixou de funcionar e, portanto, não será mais possível 
realizar o monitoramento do sistema. Diante disso, foi solicitado o cancelamento do 
ponto de monitoramento referente à caixa separadora de água e óleo. 
Os outro monitoramentos que englobam 04 pontos diferentes dos Rios Paranaíba e 
Jacaré serão mantidos, conforme informado e solicitado pelo próprio empreendedor. 
Desta forma, o empreendedor sugere que o item 1 passe a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Rio Paranaíba à montante do empreendimento/Frequência Semestral 
 

Temperatura, PH, DQO, DBO, Turbidez, 
Fenóis, Oxigênio Dissolvido, Óleos e Graxas, 

Sólidos Totais, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos 
em Suspensão, Detergentes, Fósforo total e 

Fósforo reativo, Fósforo solúvel, BTEX e HPA 
 

Rio Paranaíba à jusante do empreendimento/Frequência Semestral 
 

Temperatura, PH, DQO, DBO, Turbidez, 
Fenóis, Oxigênio Dissolvido, Óleos e Graxas, 

Sólidos Totais, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos 
em Suspensão, Detergentes, Fósforo total e 

Fósforo reativo, Fósforo solúvel, BTEX e HPA 
 

Rio Jacaré à montante do empreendimento/ Frequência Semestral 
 

Temperatura, PH, DQO, DBO, Turbidez, 
Fenóis, Oxigênio Dissolvido, Óleos e Graxas, 

Sólidos Totais, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos 
em Suspensão, Detergentes, Fósforo total e 

Fósforo reativo, Fósforo solúvel, BTEX e HPA 
 

Rio Jacaré à jusante do empreendimento/Frequência Semestral 
 

Temperatura, PH, DQO, DBO, Turbidez, 
Fenóis, Oxigênio Dissolvido, Óleos e Graxas, 

Sólidos Totais, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos 



em Suspensão, Detergentes, Fósforo total e 
Fósforo reativo, Fósforo solúvel, BTEX e HPA 

 
Relatórios: Enviar semestralmente a SUPRAM NOR os resultados das análises 
efetuadas. O relatório deverá ser de laboratórios em conformidade com a Deliberação 
Normativa COPAM nº 216, de 27 de outubro de 2017. 
 
Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas 
durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 
 
Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no 
Standard Methods or Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última 
edição. 
 
Item 3 do Programa de Automonitoramento: 
Em relação aos efluentes atmosféricos, o monitoramento dos mesmos é realizado em 
dois locais de amostragem, são eles: chaminé do filtro de manga do secador (fonte 
fixa) e pontos com maior movimentação de veículos pesados (fonte difusa). 
Segundo a documentação apresentada pelo empreendedor, para a produção do 
concentrado de baixo teor não é necessária a secagem do material, por isso, a 
fornalha e o secador já foram paralisados e, consequentemente, não será mais 
possível realizar o monitoramento na chaminé do filtro de mangas do secador (fonte 
fixa). 
Quanto aos efluentes atmosféricos em fonte difusa, foi informado que com a 
suspensão da atividade minerária, a circulação de veículos pesados, tais como, 
escavadeiras de extração mineral (frente de lavra) e caminhões, se torna inexistente. 
Sendo que atualmente a estrada que era o ponto de maior geração de material 
particulado foi desativada, para devida recuperação e futura devolução ao 
superficiário, e já se encontra cercada e arada para plantio. 
Dessa forma sugere-se a exclusão do item 3 do Programa de Automonitoramento 
descrito no Anexo II, da RenLO n° 035/2018. 
 
Item 4 do Programa de Automonitoramento: 
Este item se refere ao nível de ruído emitido pelas instalações e equipamentos durante 
a operação do empreendimento. Com a ausência das atividades de extração minerária 
e desligamento da planta de beneficiamento, os ruídos emitidos pelo empreendimento 
não causam mais interferências nas áreas de influência direta da UML, tendo sido 
apresentado pelo empreendedor relatório de monitoramento de ruídos em junho de 
2018, realizado por empresa devidamente habilitada, que corrobora com as 
afirmações acima. 
Dessa forma sugerimos a exclusão do item 4 do Programa de Automonitoramento 
descrito no Anexo II, da RenLO n° 035/2018. 
 
Exclusão da condicionante n° 05 
- Condicionante n° 05: Dar continuidade a aspersão de água, nos locais de geração de 
poeiras fugitivas a fim de controlar e reduzir a sua emissão. 
 Prazo: Durante a vigência da licença. 
Foi informado na documentação apresentada que os valores dos monitoramentos 
mensais para emissão de PTS, realizados por empresa devidamente habilitada, estão 
bem abaixo dos limites de tolerância, fator diretamente relacionado à diminuição do 
trânsito de veículos em geral, de pequeno a grande porte, o qual implicava numa 
grande geração de partículas, atingindo o empreendimento e também sua 
circunvizinhança. 
Dessa forma sugere-de a exclusão da condicionante n.° 05 da RenLO n° 035/2018 
 



Do Cumprimento das Demais Condicionantes 
As demais condicionantes descritas no Parecer Único nº 02446650/2018 estão 
sendo cumpridas adequadamente, de acordo com os prazos estabelecidos. 
 
Conclusão 
Por fim, a equipe interdisciplinar da SUPRAM Noroeste de Minas, com base nas 
discussões acima, sugere a exclusão parcial do item 1 e a exclusão total dos itens 3 e 
4 do Anexo II, bem como exclusão da condicionante n.º 05, descritas no Parecer Único 
n.º 0246650/2018, que faz parte do certificado de Renovação de Licença Ambiental n.º 
035/2018 do empreendimento Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A, P. A. 
COPAM n.º 43/1984/023/2017, para as atividades de Lavra a céu   aberto com 
tratamento úmido - minerais não metálicos, Unidade de Tratamento de Minerais – 
UTM, 
Obras de infraestrutura (pátio de resíduos, produtos e oficinas), Barragem de 
contenção de rejeitos/resíduos, Pilhas de rejeitos/estéril, Estradas para transporte de 
minerais/estéril, Reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem e Ponto 
de abastecimento. 
 
Nestes termos, os Conselheiros que abaixo assinam se manifestam pelo deferimento 
das propostas apresentadas  pela SUPRAM Noroeste de Minas acima   , a saber:. 
a exclusão parcial do item 1 e a exclusão total dos itens 3 e 4 do Anexo II, bem 
como exclusão da condicionante n.º 05, descritas no Parecer Único n.º 
0246650/2018, que faz parte do certificado de Renovação de Licença Ambiental 
n.º 035/2018 do empreendimento Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A, P. 
A. COPAM n.º 43/1984/023/2017, para as atividades de Lavra a céu aberto com 
tratamento úmido - minerais não metálicos, Unidade de Tratamento de Minerais – 
UTM, Obras de infraestrutura (pátio de resíduos, produtos e oficinas), Barragem de 
contenção de rejeitos/resíduos, Pilhas de rejeitos/estéril, Estradas para transporte 
de minerais/estéril, Reaproveitamento de bens minerais dispostos em barragem e 
Ponto de abastecimento 
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Representante  IBRAM  
 
 

Francisco de Assis Lafeta Couto 
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