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 ANEXO DE ALTERAÇÃO DE CONDICIONANTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PARECER ÚNICO Nº 
127230/2014 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 104/1988/056/2014 Licença concedida 

FASE DO LICENCIAMENTO: Licença de Operação - LO 

 

EMPREENDEDOR: 
Votorantim Metais Zinco S.A – Unidade 
Vazante 

CNPJ: 42.416.651/0010-06 

EMPREENDIMENTO: 
Votorantim Metais Zinco S.A – Unidade 
Vazante 

CNPJ: 42.416.651/0010-06 

MUNICÍPIO: Vazante - MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 
(DATUM): SAD 69 

LAT/Y 17º57’55” LONG/X 46º51’12” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO  X USO 
SUSTENTÁVEL  

 NÃO 

Nome: RPPN Fazenda Carneiro e Área de Proteção Ambiental “Lapa Nova” 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Paracatu 

UPGRH: SF7 SUB-BACIA: Rio Santa Catarina 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE 

A-02-05-4 Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento 5 

A-05-02-9 Obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas) 1 

A-05-05-3 Estradas para transporte de minério/estéril 3 

CONSULTORIA:  REGISTRO: 

SSMA Assessoria e Consultoria Ltda CREA MG 44052 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Larissa Medeiros Arruda  

Gestora Ambiental  
1332.202-9 

 

Marcelo Alves Camilo  

Gestor Ambiental 
1365.595-6 

 

De acordo: Ricardo Barreto Silva 

Diretor Regional de Regularização Ambiental 
1148.399-7 

 

De acordo: Rodrigo Teixeira de Oliveira 

Diretor Regional de Controle Processual 
1138.311-4 
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1. Introdução 

 

O Parecer Único n° 127230/2014 do Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental n.º 

104/1988/056/2014, do empreendimento Votorantim Metais Zinco S.A, foi levado à 87ª Reunião 

Ordinária do COPAM no dia 31/03/2016, obtendo o certificado para Licença de Operação no 

005/2016 para as atividades “Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem 

tratamento, obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas) e estradas para 

transporte de minério/estéril” sob códigos “A-02-05-4, A-05-02-9, A-05-05-3”, conforme DN 74/04, 

emitido em 31/03/2016, válida até 31/03/2020, com condicionantes. 

Com objetivo de cumprir integralmente todas as condicionantes, o empreendedor protocolou 

nesta Superintendência, um pedido de alteração da condicionante n° 01 da LO n° 005/2016 e um 

pedido de prorrogação de prazo da condicionante n° 15. 

Conforme estabelecido no art. 9º, da Deliberação Normativa COPAM nº 17/1996, a alteração 

de condicionantes de licenciamento ambiental ou dos prazos estabelecidos nas mesmas poderá ser 

requerida por interessado e deverá ser encaminhada para análise e deliberação da autoridade 

competente pelo julgamento da licença ambiental. 

 

2. Discussão 

 

O representante do empreendimento protocolou em 29/04/2016 (R0183669/2016) uma 

documentação solicitando a alteração da condicionante nº 01 e em 28/07/2016 (R256897/2016) um 

pedido para prorrogação de prazo da condicionante n° 15 da Licença de Operação n° 005/2016. 

Para embasar a análise das solicitações, seguem as transcrições dos textos das referidas 

condicionantes: 

 

Condicionante n° 01: Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido no Anexo II e 

já definido nas licenças anteriores. 

Prazo: Durante a vigência da Licença de Operação. 

 

Condicionante n° 15: Apresentar estudo que demonstre a viabilidade e a melhor alternativa técnica 

para recuperação das áreas impactadas pela atividade de mineração localizadas dentro da poligonal 

referente ao processo DNPM n. 1973/1962, com levantamento quantitativo e qualitativo das áreas 

impactadas pelas intervenções, com apresentação de Plano de Recuperação de áreas Degradadas – 

(PRAD), cronograma de execução e Anotação de Responsabilidade Técnica. Executar integralmente 

as medidas mitigadoras propostas no estudo indicativo após apreciação da SUPRAM NOR.  

Prazo: 180 dias. 

Com relação a condicionante n° 01, um dos programas listados no Programa de 

Automonitoramento é o de monitoramento de efluentes atmosféricos, que define os pontos, 

parâmetros e frequência do monitoramento. E com relação ao pedido de prorrogação da 

condicionante n° 15, o pedido foi solicitado no prazo, visto que a licença foi emitida em 31/03/2016, 

sendo o prazo dado para o cumprimento da condicionante válido até o dia 01/10/2016.  
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2.1. Justificativa do Empreendedor 

 

Alteração da Condicionante n° 01 

 

De acordo com o empreendedor, na Tabela 1 abaixo, os parâmetros a serem amostrados nos 

pontos QAR1, QAR2, QAR3 e QAR4 são os mesmos: partículas totais em suspensão (PTS) e 

partículas inaláveis (PI). Entretanto os parâmetros PTS e PI a serem monitorados no ponto QAR4 

não estão de acordo com os parâmetros que foram apresentados no Plano de Controle Ambiental – 

PCA, conforme o capítulo 11, que trata do Programa de Monitoramento Ambiental da Qualidade do 

Ar e Ruído. Segundo o estudo apresentado pelo empreendedor, no ponto QAR4 o parâmetro a ser 

monitorado deveria ser SO2 e NO2, mantendo-se a frequência de análise trimestral.  

 

Tabela 1. Pontos a serem amostrados no automonitoramento de efluentes atmosféricos da forma 

como está apresentado no item 3 do Anexo II da LO n° 005/2016. 

 

Local de amostragem Parâmetro Freqüência de Análise 

Pontos: QAR1, QAR2, QAR3 e QAR4, de 

acordo com o apresentado no programa de 

controle das emissões atmosféricas e 

monitoramento da qualidade do ar. 

Partículas totais em 

suspensão – PTS e 

Partículas inaláveis - PI 

Pontos QAR1, QAR2 e QAR 3: 

mensal 

Ponto QAR4: trimestral 

 

 

Prorrogação de prazo da Condicionante n° 15 

  

 O empreendedor justifica que “as áreas degradadas que estão localizadas dentro da poligonal 

do processo DNPM n° 1973/1962, encontram-se em sua grande maioria inseridas dentro da área de 

servidão do Projeto Extremo Norte e já estão contempladas dentro do PRAD apresentado na Licença 

Prévia do projeto. 

 Entretanto, existem outras áreas degradadas também localizadas dentro da poligonal que 

estão fora da servidão outorgada à VMZ e que são de propriedade de terceiros. E assim sendo, 

ressaltamos que estas áreas são objeto da condicionante n° 15 da LO n° 005/2016. 

Outrossim, a elaboração do estudo para atendimento desta condicionante é uma tarefa 

complexa, haja vista que, esta atividade demanda acesso às áreas para uma avaliação minuciosa 

das degradações, com a realização de levantamentos topográficos, medições de campo, coletas de 

solo para análises laboratoriais, entre outras atividades importantes para a proposição da melhor 

técnica para recuperação das áreas em questão.  

Porém, a VMZ tem encontrado dificuldades para adentrar nestas áreas por falta de 

autorização dos proprietários, o que impossibilita o início da realização destas atividades. A 

autorização de acesso possivelmente é dificuldade pelo fato de existirem proprietários que possuem 

demandas litigiosas contra a VMZ.  

Diante de todo o exposto e as dificuldades apresentadas, informamos que o prazo de 180 

dias estabelecido inicialmente na condicionante não é suficiente para elaboração do estudo 
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requerido. Por esse motivo, requer-se a prorrogação do prazo para atendimento da condicionante n° 

15 por mais 180 dias a serem acrescidos ao prazo inicial”.  

 

2.2. Parecer da SUPRAM NOR 

 

 A equipe interdisciplinar da SUPRAM NOR ao analisar as solicitações do empreendedor, 

sugere a alteração do texto da tabela do item 3 do Anexo II, no tocante que o parâmetro a ser 

monitorado no ponto QAR4 sejam os componentes SO2 e NO2 com frequência trimestral. 

A tabela do item 3 do Automonitoramento, constante no Anexo II, fica alterada conforme 

descrito abaixo:  

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Pontos: QAR1, QAR2, QAR3 

Partículas totais em 

suspensão – PTS e 

Partículas inaláveis - PI 

mensal 

 

Ponto: QAR4 SO2 e NO2 trimestral 

 

 Com relação à segunda solicitação, a equipe sugere o deferimento da prorrogação de prazo 

da condicionante n° 15 da LO n° 005/2016 por mais 180 dias a contar do vencimento do prazo 

inicialmente concedido.  

 
3. Do Cumprimento das Demais Condicionantes 
 

As demais condicionantes da LO n° 005/2016 estão sendo cumpridas adequadamente, de 

acordo com os prazos estabelecidos. 

Foram apresentadas até o momento, e dentro do prazo, o cumprimento das condicionantes n° 

02, 07, 09, 12 e 13. As demais condicionantes encontram-se no prazo para o seu devido 

cumprimento.  

 
4. Conclusão 
 

Por fim, a equipe interdisciplinar da Supram Noroeste de Minas, com base nas discussões 

acima, sugere a manutenção da condicionante nº 01, da forma como a mesma foi aprovada, porém 

com a alteração do texto da tabela do item 3 do Automonitoramento, constante no Anexo II, e 

também sugere o deferimento da solicitação de prorrogação de prazo da condicionante n.º 15, por 

mais 180 dias a contar do vencimento do prazo inicialmente concedido, que fazem parte do 

certificado de Licença de Operação n° 005/2016 do empreendimento Votorantim Metais Zinco S.A – 

Unidade Vazante, sob Processo Administrativo Copam n.º 104/1988/056/2014, para as atividades de 

“Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento, obras de 

infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas) e estradas para transporte de minério/estéril”. 

A tabela do item 3 do Automonitoramento, constante no Anexo II, fica alterada conforme 

descrito abaixo:  
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Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Pontos: QAR1, QAR2, QAR3 

Partículas totais em 

suspensão – PTS e 

Partículas inaláveis - PI 

mensal 

 

Ponto: QAR4 SO2 e NO2 trimestral 

 

  As considerações técnicas e jurídicas descritas neste parecer devem ser apreciadas pela 

Unidade Regional Colegiada do COPAM Noroeste de Minas. 

 


