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1. Resumo 
 

O empreendimento Votorantim Metais e Zinco S/A atua no setor de mineração, 
exercendo suas atividades no município Vazante/MG. Em 05/11/2018, foi 
formalizado na Supram Noroeste de Minas o processo administrativo de 
licenciamento ambiental de nº 104/1988/063/2018, referente à obtenção da licença 
de operação. 

As atividades do empreendimento objeto deste licenciamento são: pilhas de 
rejeito/estéril, 46,877 hectares; unidade de tratamento de minerais - UTM, com 
tratamento a úmido 1.713 t/ano e linhas de transmissão de energia elétrica 0,258 
km.  

Em 26/11/2018, foi realizada vistoria técnica no empreendimento, a fim de 
subsidiar a análise da solicitação de licenciamento ambiental, na qual foi constatada 
sua conformidade ambiental com as medidas de controle instaladas. 

A utilização da água pelo empreendimento, destinada às finalidades de 
rebaixamento de lençol freático, desvio de curso de água, barragem de rejeito, 
captação direta em curso d`água, poços tubulares, está devidamente regularizada 
junto ao órgão ambiental. 

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento são objeto de adequado 
tratamento.  

O armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos sólidos 
apresentam-se ajustados às exigências normativas. 

Cabe ressaltar que as condicionantes impostas na licença anterior foram 
cumpridas de forma satisfatória e tempestiva, conforme demonstrado ao longo do 
presente parecer. 

Desta forma, a equipe interdisciplinar da SUPRAM Noroeste de Minas sugere o 
deferimento do pedido da licença de operação do empreendimento Votorantim 
Metais e Zinco S.A. 

 

2. Introdução 

 

O presente parecer trata do processo de licenciamento para obtenção da 
Licença de Operação – LO para o empreendimento Votorantim Metais Zinco S.A. O 
empreendimento obteve em 17/11/2017, a Licença Prévia e de Instalação 
Concomitantes – LP+LI n° 054/2017. Com apresentação do Estudo de Impacto 
Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA e Plano de 
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Controle Ambiental – PCA para subsidiar a análise do respectivo processo de 
licenciamento. 

A Votorantim Metais e Zinco S.A. requereu junto a Superintendência Regional 
de Meio Ambiente Noroeste de Minas – SUPRAM NOR – Licença de Operação para 
dar início a disposição de rejeitos secos, na chamada Pilha Garrote, localizada no 
município de Vazante/MG, sendo formalizado em 05/11/2018, o Processo 
Administrativo COPAM nº 104/1988/063/2018.  

O empreendedor pretende operar as seguintes atividades da Deliberação 
Normativa – DN COPAM nº 217/2017: A-05-04-5 - Pilha de rejeito; A-05-02-0 - 
Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a úmido; E-02-03-8 - 
Linhas de transmissão de energia elétrica.  

Para apoiar a análise do processo de licenciamento em análise foi apresentado 
o Relatório de Cumprimento de Condicionantes. 

A vistoria no empreendimento foi realizada no dia 26/11/2018, conforme Auto 
de Fiscalização n° 163064/2018. 

As atividades, conforme a DN COPAM n° 217/2017 são: Pilhas de rejeito/estéril 
(A-05-04-5), com potencial poluidor/degradador e porte grande - classe 6; Unidade 
de tratamento de minerais – UTM, com tratamento a úmido (A-05-02-0), possui 
potencial poluidor/degradador grande e porte grande - Classe 6; e Linha de 
transmissão de energia (E-02-03-8), com potencial poluidor/degradador médio e 
porte definido como NP. 

 As atividades acima descritas se tratam de ampliação das atividades já 
desenvolvidas e devidamente regularizadas junto ao órgão ambiental, DNPM nº 
802.185/1971. É importante frisar que a empresa já possui certificados de Licença 
de Operação nº 10/2012, 15/2012, 28/2013 e 005/2016, para as atividades de: lavra 
a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento; unidade de 
tratamento de minerais - UTM; estrada para transporte de minério/estéril; obra de 
infraestrutura (pátios de resíduos e produtos e oficinas); barragem de contenção de 
rejeitos/resíduos; pilhas de rejeito/estéril; subestação de energia elétrica; postos de 
abastecimento de combustível; base de armazenamento e distribuição de 
lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e 
outros combustíveis automotivos; canais de drenagem pluvial; estocagem de 
produtos químicos em geral; linhas de transmissão de energia elétrica; tratamento 
e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

Vale ressaltar que se encontra em análise junto a esta Superintendência o P. 
A. COPAM n° 00104/1988/059/2016, que trata da renovação das licenças 
ambientais concedidas ao referido empreendimento, para as diversas atividades 
citadas anteriormente. 
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2.1. Caracterização do empreendimento 

A pilha de rejeito denominada Pilha Garrote, objeto do licenciamento ambiental 
em tela, está localizada no município de Vazante/MG. Vazante pertence à 
Mesorregião de Noroeste de Minas Gerais e é integrante da Microrregião de 
Paracatu. O acesso rodoviário à área da Unidade Industrial Vazante, pertencente a 
Votorantim Metais e Zinco S.A., é realizado, a partir de Belo Horizonte, pela rodovia 
BR-381, sentido Belo Horizonte - São Paulo, passando pelas sedes urbanas dos 
municípios de Contagem, Betim, até atingir o trevo com a rodovia BR-262 em 
direção ao Triângulo Mineiro, passando pelos municípios de Pará de Minas, Nova 
Serrana, Bom Despacho, Luz, por um percurso de aproximadamente 230 km até 
atingir o trevo da Estalagem (BR-354); a partir daí, em direção à cidade de João 
Pinheiro utiliza-se a rodovia BR-254 por cerca de 300 km até a cidade de Vazante. A 
distância total do percurso é de cerca de 530 km. O acesso à Unidade Industrial 
Vazante é feito pela estrada vicinal MG-706, percorrendo um trecho total de 7,5 km a 
partir da cidade de Vazante. 

 

 

Figura 1: Localização do empreendimento dentro da propriedade da Votorantim. 
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A Unidade Industrial Vazante gera em seus processos de beneficiamento de 
minério aproximadamente 1.250.000 toneladas de rejeitos por ano, que são 
dispostos na Barragem Aroeira desde 2001. O reservatório de rejeitos, com cota 
final de 625 m, foi projetado para atender 16 anos de operação da usina de 
beneficiamento. A barragem teve um processo quase contínuo de alteamento desde 
o início da operação. As elevações foram realizadas a cada 2,5 m e atualmente o 
maciço apresenta crista na cota 626 m. 

Embora o planejamento de lavra na época já previsse uma operação da 
Unidade Industrial Vazante até 2020, com a geração de aproximadamente 16 x 106 
m³ de rejeitos, o volume disponível no reservatório da Barragem Aroeira, até a 
elevação 623 m, é por volta de 12 x 106 m³. Assim, com a finalidade de possibilitar o 
aproveitamento integral das reservas minerais, a Votorantim Metais buscou avaliar 
alternativas locacionais e tecnológicas para a disposição dos rejeitos industriais, 
tendo em vista que a estrutura operacional da Barragem Aroeira tinha perspectiva de 
término de sua vida útil estimada para dezembro de 2017. 

A partir de estudos de alternativas, foi avaliada que a disposição dos rejeitos 
industriais em pilha, após o desaguamento do material, seria a solução com maior 
viabilidade ambiental comparativamente ao alteamento da Barragem Aroeira e 
mesmo a construção de um novo reservatório de rejeitos. A partir desta avaliação 
técnica, buscou-se desenvolver um arranjo geral operacional do empreendimento 
que permitisse a implantação de uma solução alternativa para a disposição dos 
rejeitos industriais provenientes do processo de beneficiamento mineral em Vazante. 

Neste contexto, o objetivo do Projeto de Disposição de Rejeitos Secos – Pilha 
Garrote é promover a continuidade das atividades da Unidade Industrial, mediante o 
desenvolvimento de uma solução para a destinação final dos rejeitos a serem 
gerados no período entre 2018 e 2028, considerando que é estimada a exaustão da 
mina subterrânea ao final deste período.  

O Projeto da Pilha Garrote foi elaborado em concordância com a norma ABNT 
NBR Nº 13.029/2006, intitulada “Mineração – Elaboração e Apresentação de Projeto 
de Disposição de Estéril em Pilha” e também observou critério de localização da 
ABNT NBR Nº 10.157/1987, intitulada “Aterros de resíduos perigosos – Critérios 
para projeto, construção e operação”. 

A área destinada à implantação do Projeto de Disposição de Rejeitos Secos – 
Pilha Garrote está situada a sudeste da portaria de entrada da Unidade Industrial de 
Vazante, seguindo-se em direção a Barragem Aroeira (Coordenadas UTM 23K X: 
305.939 / Y: 8.012.804). 

Os rejeitos provenientes do beneficiamento de minério de zinco, após 
ciclonagem e filtração em uma planta de rejeitos, serão dispostos em pilha (Pilha 
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Garrote), localizada entre a cabeceira e a margem direita da Barragem Aroeira, atual 
sistema de disposição dos rejeitos gerados na usina de concentração – USICON, ao 
lado do canal que aduz a água bombeada da mina subterrânea para a Barragem 
Aroeira. O rejeito é classificado como Classe II A – Não inerte, conforme NBR 
10.004/2004. A seguir são apresentadas as características técnicas da pilha Garrote. 

 

Quadro 1: Características técnicas da Pilha Garrote 

Área de abrangência 378.678 m² 
 

Altura máxima 120,00 m 
 

Altura de bancos 5,00 m 
 

Largura da berma 5,00 m 
 

Geometria da face 1V : 2H 
 

Volume de estimado da disposição 8,63 x 106 m³ 
 

Vida útil a partir da instalação da pilha 10,7 anos 
 

Fonte: EIA/RIMA, Pilha Garrote. 

 

� Fluxograma das etapas de secagem e disposição do re jeito  

 

O empreendimento, objeto do licenciamento, compreende basicamente a 
adução de rejeitos da usina de concentração (Usicon) até a planta de rejeitos por 
meio de dutos (rejeitoduto), remoção de umidade/desaguamento dos rejeitos na 
planta de rejeitos, transporte dos rejeitos secos em caminhões e disposição destes 
na pilha de disposição de rejeitos secos, Pilha Garrote. Na figura a seguir é 
apresentado o fluxograma das etapas de disposição dos rejeitos. 
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Figura 2.  Fluxograma das Etapas de Secagem e Disposição do Rejeito 

 

A planta de rejeitos será composta por ciclonagem, peneiramento, 
espessamento e filtragem. A água recuperada será descartada diretamente no 
reservatório da barragem Aroeira, ou no próprio canal de adução da água da mina. 

Os rejeitos totais serão bombeados da usina e aduzidos por tubulação até a 
estação de ciclonagem, na planta de rejeitos. Desta, o oversize será carregado em 
caminhões e transportado para a área da Pilha Garrote, onde será espalhado e 
compactado. O overflow (OF) da ciclonagem será espessado no espessador. O 
underflow (UF) do espessador será direcionado para os filtros prensa, de onde a 
torta será também recolhida por caminhões e transportada para a Pilha Garrote. A 
água do filtrado e a água do espessador (OF) serão encaminhadas para o 
reservatório da barragem Aroeira. 

 

� Sistema de drenagem  
 

O Plano de Drenagem da Pilha Garrote fornece diretrizes para o manejo 
adequado das águas superficiais das áreas periféricas e do próprio depósito, 
minimizando a incidência de processos erosivos e o carreamento de sólidos para 
jusante da pilha, local em que se encontra o canal de drenagem das águas 
provenientes do bombeamento da mina.  

Para garantir que não haja a saturação e desestabilização da pilha de rejeito 
ocorrerá a implantação de um sistema de drenagem interna, cuja função é receber 
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os escoamentos provenientes do desaguamento subterrâneo (recarga natural) e das 
contribuições oriundas da infiltração através do material da pilha. 

Os canais periféricos têm a finalidade de coletar as águas provenientes do 
escoamento superficial da área da pilha e entorno e conduzi-las até a estrutura de 
contenção de sedimentos mais próxima. 

Os canais foram concebidos em seção retangular em concreto, largura da 
base, altura do muro lateral e declividade, variáveis, de forma a minimizar os 
volumes de corte. 

Devido à topografia local, nos trechos com declividade superior a 15%, foi 
prevista a implantação de degraus com o objetivo de vencer os altos desníveis e 
auxiliar na dissipação da energia do fluxo. 

Com o objetivo de proteger a estrada de acesso e canal de adução de água 
que passam a jusante da Pilha Garrote foi construída uma leira cujo objetivo é evitar 
que as drenagens, juntamente com os sedimentos, cheguem até o acesso da usina, 
não sendo esta a estrutura “principal” para deposição dos sedimentos. 

 

� Proteção dos taludes  

 

A proteção superficial dos taludes da Pilha Garrote deverá ser em grama 
“Esmeralda”. Deverá ser utilizada a técnica do enleivamento que consiste na 
aplicação das gramíneas em placas. 

A depender das condições in situ, poderá ser ainda necessária à adubação ou 
correção do solo e a utilização de piquetes de madeira para melhor fixação das 
leivas. A irrigação das leivas deverá ser realizada até a definitiva fixação das leivas 
ao solo. O empreendimento já tem experiência com o revestimento por essa grama 
na Barragem Aroeira. 

Alternativamente, sugere-se, em caso de insucesso, a proteção superficial dos 
taludes com capim Vetiver. Neste caso, deverá ser providenciado o recobrimento da 
face dos taludes com uma camada de 30 cm de solo orgânico. Em seguida, por 
processo de coveamento ou similar, deverá ser feito o plantio do capim. 

O capim Vetiver foi escolhido por seu rápido desenvolvimento. Tal espécie 
ainda se destaca por ser resistente a secas e geadas e por sua ampla faixa de 
tolerância ao pH do solo, 3 a 12,5. De acordo com a literatura, suas raízes também 
atingem de 1,5 a 5,0 m. Estas fibras aumentam a resistência ao cisalhamento do 
solo evitando-se a ocorrência de rupturas locais nas bermas. 
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Para as bermas, será realizada a impermeabilização com material argiloso não 
retrátil.  

 

� Monitoramento 

 

O monitoramento tem a finalidade de garantir a segurança da Pilha Garrote de 
forma que eventuais anomalias possam ser detectadas e solucionadas em tempo 
hábil. 

Este monitoramento envolve o acompanhamento do desempenho das diversas 
obras que compõem o maciço do dique de contenção sedimentos, as fundações da 
pilha, os bancos dos taludes e as estruturas de concreto que o integram, inclusive os 
taludes de corte e aterro de cada obra. 

A instrumentação é necessária também por razões de diagnóstico e de 
verificação da concepção do projeto, da adequabilidade da técnica construtiva, e de 
diagnóstico da natureza específica de um evento adverso. 

Em complementação aos resultados de leituras dos instrumentos instalados, 
deverão ser realizadas inspeções visuais periódicas das obras visando identificar 
fissuras, trincas, abatimentos, entre outros indícios de movimentação das estruturas. 

Alguns fatores fundamentais a serem monitorados por meio de instrumentos e 
inspeções visuais são apresentados a seguir, conforme o tipo de anomalia 
envolvida. 

 

- Descrição de Instrumentação 

 

A instrumentação da Pilha Garrote é constituída pelos seguintes tipos de 
instrumentos e respectivas quantidades apresentadas abaixo: 

 

Quadro 2.  Instrumentação a ser utilizada na Pilha Garrote 

Instrumentação Quantidade 
Indicadores de nível de água 8 
Piezômetros 8 
Marcos de deslocamento superficial 8 
Poços de Inspeção água subterrânea 5 

Fonte: EIA/RIMA, Pilha Garrote. 
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O indicador de nível de água tem como objetivo verificar a eficiência do sistema 
de drenagem interna no controle da linha freática. 

 Os piezômetros têm a função de verificar a existência de excessos de 
poropressões que possam ser desenvolvidas na fundação da pilha. 

Os deslocamentos superficiais da estrutura serão monitorados pelos marcos 
superficiais a serem instalados na crista e bermas do aterro compactado. As 
estações topográficas deverão ser instaladas sobre os marcos fixados onde 
indicado, sobre afloramentos rochosos ou suficientemente profundos para serem 
considerados fixos. 

Foram previstos 3 poços à jusante da pilha (PI 01, PI 02 e PI 03) para o 
monitoramento da qualidade da água subterrânea. Sua extensão deve ultrapassar 
as zonas não saturadas, de aquífero freático e atingir o substrato impermeável. 

 

� Descrição do Sistema de Disposição de Rejeitos 

 

O sistema de disposição de rejeitos da barragem Aroeira é integrado pelos 
seguintes componentes: bombeamento e adução dos rejeitos; captação e adução de 
água recuperada no reservatório; canal de descarte da água bombeada da mina 
subterrânea; barragem propriamente dita (maciço de terra e de rejeitos); extravasor; 
reservatório; área de drenagem a montante; área a jusante da barragem; estradas 
de acesso. 

 

- Bombeamento e Adução dos Rejeitos 

 

A usina de beneficiamento trata minério willemítico, com operações de 
britagem, moagem, classificação e flotação, produzindo concentrado de zinco e 
rejeitos. 

Os rejeitos são aduzidos para a barragem, por meio de tubulação, onde são 
ciclonados em época de obras de alteamento. O “underflow” da ciclonagem é 
espalhado e compactado com trator, na parte jusante da barragem; o “overflow” é 
descartado sobre o talude montante da barragem. Quando não há ciclonagem na 
barragem, os rejeitos de willemita são descartados sobre o talude montante da 
barragem ou na cabeceira do vale. 

 

- Captação e Adução de Água Recuperada 
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Parte da água sobrenadante no reservatório é captada, por meio de uma 
estação de bombeamento flutuante, e bombeada para a usina. A estação de 
captação é composta por uma plataforma flutuante, sobre a qual estão assentados 2 
conjuntos com 2 bombas em série cada uma, com motores elétricos, com 
capacidade de bombeamento de 1.000 m³/h. A vazão média é de 800 m³/h. 

 

- Canal de descarte da água bombeada da mina 

 

A água infiltrada na mina subterrânea é bombeada e descartada em um canal, 
escavado no terreno natural, que a conduz até as cabeceiras do vale da barragem 
Aroeira. 

Essa água carreia sólidos em suspensão, o que a torna imprópria para ser 
descartada diretamente na drenagem natural. Desta forma, optou-se por descartá-la 
no reservatório da barragem, onde os sólidos sedimentam e a água clarificada é 
extravasada para jusante. 

Como a vida útil da mina é superior à da barragem, este sistema de adução 
(canal) continuará a operar mesmo após o esgotamento da capacidade de 
acumulação da mesma. 

                

� Mão de obra 

 

Estima-se na fase de instalação do projeto de disposição de rejeitos secos – 
Pilha Garrote que sejam criados, em média 129 postos de trabalho, sendo o pico na 
fase de construção civil, quando estarão trabalhando 305 pessoas. Na etapa final de 
montagem, estima-se o número de empregados seja de apenas 22 pessoas.  

 

� Controle ambiental 

 

Durante a operação da Pilha Garrote, tem-se a expectativa da geração de 
emissões de efluentes, ruídos e resíduos sólidos. Para cada um desses aspectos 
foram apresentados estudos de suas características e sistemas de controle de forma 
a reduzir os potenciais impactos ambientais. 
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� Barragem Aroeira 

 

A Barragem Aroeira continuará operando para clarificação da água bombeada 
da mina subterrânea e também como estrutura auxiliar no projeto de disposição de 
rejeitos secos (Pilha Garrote) para receber as drenagens da pilha, bem como do 
desague do rejeito na planta de rejeitos. 

Os rejeitos em polpa também serão lançados na barragem em situações de 
emergência, por exemplo, durante paradas da planta de rejeitos ou em períodos 
chuvosos que não permitam que o rejeito seja desaguado e atinja os padrões pré-
estabelecidos de umidade para disposição na pilha. Nesses casos, assim que 
possível, o rejeito disposto em polpa na barragem deverá ser retomado para a pilha, 
por meio de dragagem na barragem, e posterior desague na planta de rejeitos, 
abrindo espaço para futuras emergências. 

 

� Linha de transmissão e subestação de energia  elétrica  

 

Para operacionalização da planta de rejeitos do projeto da Pilha Garrote será 
necessário o fornecimento de energia elétrica a partir da subestação existente na 
Usicon, para tal foram construídas uma nova linha de transmissão de energia e uma 
nova subestação localizada nas imediações da planta de rejeitos, conforme projeto 
apresentado. 

 

3. Recursos Hídricos.  

 

Todos os usos de recursos hídricos utilizados no empreendimento estão 
devidamente regularizados junto ao órgão ambiental, para as finalidades de: 
rebaixamento de lençol freático, desvio de curso de água, barragem de rejeito, 
captação direta em curso d`água, poços tubulares. 

Vale ressaltar que para as atividades objeto deste parecer não há necessidade 
de novos usos de recursos hídricos. 

 

4.  Reserva Legal e Área de Preservação Permanente/ CAR 

 

As áreas de reserva legal encontram-se devidamente averbadas junto ao 
cartório de registro de imóvel de Vazante, sendo compostas por fitofisionomias 
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características de cerrado típico e campo sujo, encontra-se em bom estado de 
conservação. 

 O imóvel encontra-se devidamente inscrito no Cadastro Ambiental Rural – 
CAR, nos termos da Lei Estadual nº 20.922/2013. Certifica-se que as áreas de 
preservação permanentes, reserva legal e de uso consolidado declaradas no CAR 
são compatíveis com os valores reais do mapa da propriedade juntado aos autos. 

 

5. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 

 

Para instalação do projeto foi solicitada autorização para intervenção ambiental 
em uma área de 53,6474 hectares de vegetação nativa, típica de cerrado e 4,7633 
hectares de intervenção em área de preservação permanente, com cobertura de 
vegetação nativa, totalizando 58,4107 ha. O que foi devidamente autorizado, 
conforme Autorização para Intervenção Ambiental (AIA), Processo n° 12779/2016, 
com vencimento em 17/11/2023, presente no Certificado de LP+LI n° 054/2017. 

Conforme os estudos apresentados no processo de LP+LI as fitofisionomias 
presentes na área de intervenção são: cerrado em regeneração e áreas de campo 
sujo. A madeira gerada com esse desmate poderá ser vendida como lenha/ madeira 
ou na produção de carvão vegetal, ou mesmo doada. De acordo com as 
informações apresentadas não foi verificada a presença de espécies ameaçadas ou 
protegidas na ADA do projeto. 

 

6. Compensações. 

 

6.1. Compensação por intervenção em áreas de preser vação permanentes – 
Resolução Conama nº 369/2006; 

 

O empreendedor apresentou Projeto Técnico de Reconstituição da Flora - 
PTRF para cumprir a supracitada compensação, no qual consta o tamanho da área 
a ser recuperada, a metodologia que será utilizada para a recuperação da área e 
cronograma de execução. No estudo também foi apresentado ao local onde será 
implantado o PTRF, bem como a justificativa técnica para seleção do local. 

 

6.2. Compensação ambiental prevista na Lei do SNUC – Lei Federal  
nº 9.985/2000; 
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Quanto a essa compensação, o empreendedor apresentou documentação que 
comprova a devida formalização do processo de compensação ambiental, conforme 
a condicionante n° 2 do processo de LP+LI.  

Cabe ressaltar que o empreendedor apresentou o Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental N° 2101010500819 em 09/04/2019, bem como a 
publicação de seu extrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, nos termos da 
legislação ambiental em vigência. 

 

6.3. Compensação por supressão de vegetação nativa em empreendimento 
minerário – Lei Estadual nº 20.922/2013. 

 

Em relação a essa compensação, o empreendedor apresentou documentação 
que comprova a devida formalização do processo de compensação florestal, 
conforme a condicionante n° 2 do processo de LP+LI.  

Cabe ressaltar que foi apresentado pelo empreendedor o OFÍCIO N° 
194/2018/GCA/DIUC/IEF/SISEMA que informa que a análise técnica/jurídica da 
referida compensação ficará aguardando a publicação de portaria do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF que contemple procedimentos para análise de 
empreendimentos que iniciaram sua regularização posterior a Lei Estadual n° 
20.922/2013. 

 

7. Impactos ambientais e medidas mitigadoras. 

 

Abaixo são descritos os impactos e as medidas mitigadoras identificadas e/ou 
propostas para o empreendimento. 

 

- Emissões Atmosféricas: As principais emissões atmosféricas previstas para a 
fase de operação da pilha se resumem as emissões de particulados e emissões 
gasosas. 

Durante a operação as emissões de particulados estão associadas 
especialmente ao transporte, descarga e disposição do rejeito seco para formação 
da Pilha Garrote, além da exposição deste a ação eólica e dispersão para a 
atmosfera. Outra fonte de emissões de particulados deverá ser o tráfego de veículos 
e caminhões em vias não pavimentadas. Já as fuligens, serão oriundas dos 
escapamentos de veículos e equipamentos em funcionamento. 
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As emissões gasosas serão compostas basicamente por gases do tipo óxidos 
de carbono (CO e CO2), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e 
hidrocarbonetos, oriundas do funcionamento de veículos leves e pesados 
(automóveis, caminhões, etc.) e equipamentos (tratores, motosserras, etc.) que 
utilizam como força motriz motores à base da queima de combustíveis fósseis. 

Medidas mitigadoras: As emissões serão controladas a partir de ações de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e veículos, recobrimento 
vegetal de áreas desnudas assim que liberadas para tal e aspersão de água nas 
vias de acesso, principalmente em período seco. A periodicidade do ciclo de 
passagens dos caminhões será estabelecida em função das condições do tempo 
como umidade do ar, insolação e precipitações pluviométricas. 

 

- Emissões Sonoras: As principais fontes de ruídos estão previstas para as 
atividades que envolvem o funcionamento de motores a combustão interna, atritos 
de peças e atrito contra o solo/rocha, a partir da movimentação e funcionamento de 
equipamentos.  

Medidas mitigadoras: Estes ruídos serão controlados por meio de ações de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e veículos, concomitantemente 
às medidas mitigadoras estabelecidas para as atividades na empresa. Além disso, 
será obrigatório o uso de EPI’s por parte dos funcionários que estiverem expostos 
em níveis significativos de ruídos, conforme previsto na legislação trabalhista. 

 

- Efluentes Líquidos: Os principais efluentes líquidos previstos para serem gerados 
pelo empreendimento podem ser categorizados como de origem sanitária e pluvial. 
Os efluentes sanitários serão gerados na utilização das instalações sanitárias da 
Planta de Rejeitos. 

Medidas mitigadoras: O controle será realizado por meio de manutenção dos 
dispositivos de tratamento de efluentes e por meio de monitoramento dos efluentes. 
A drenagem pluvial caracteriza-se pela incidência de precipitação pluviométrica 
sobre as áreas operacionais do empreendimento, gerando escoamento superficial. 

Os efluentes pluviais originados nas vias de acesso e Pilha Garrote poderão ter 
elevada concentração de sólidos, tendo em vista a presença de áreas desnudas 
com materiais não consolidados expostos, e pela disposição dos rejeitos secos 
durante a operação. 

O controle das águas pluviais será realizado a partir de um sistema de 
drenagem eficiente, recuperação vegetal de áreas desnudas e disposição do rejeito 
seco seguindo o plano de sequenciamento da pilha, evitando-se o carreamento de 
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sólidos. Esses efluentes pluviais serão direcionados para a Barragem Aroeira onde 
ocorrerá a sedimentação do material particulado em suspensão e clarificação da 
fase líquida. 

 

- Resíduos Sólidos: Para a fase de operação, os resíduos se restringem àqueles 
gerados pela mão de obra operacional da Pilha Garrote.  

Medidas mitigadoras: Os resíduos coletados nos diversos pontos de geração serão 
segregados, visando posterior encaminhamento para as respectivas destinações 
finais, de acordo com a classificação do tipo de resíduo em função dos critérios da 
norma ABNT 10.004/2004. O empreendedor adota e executa procedimentos 
estabelecidos no seu Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
que contempla as diretrizes para o manuseio e destinação de resíduos em todas as 
etapas de produção, conforme a legislação pertinente. O PGRS deverá ser revisado 
periodicamente, segundo o cenário de geração de resíduos no empreendimento, 
para se adaptar à realidade operacional da empresa. 

 

Vale ressaltar que a empresa tem diversos programas de controle dos 
impactos ambientais, para cada um dos impactos supracitados, são eles: 

 

- Programa de Gerenciamento de Risco e Atendimento a Emergências; 

- Programa de Limpeza e Manutenção de Veículos e Equipamentos; 

- Plano Ambiental de Fechamento de Mina; 

- Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 

- Programa de Gestão de Recursos Hídricos; 

- Programa de Controle de Águas Residuárias e Efluentes; 

- Programa de Controle de Emissões Atmosféricas; 

- Programa de Controle de Processos Erosivos; 

- Programa de Controle de Supressão da Vegetação e Resgate de Fauna; 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 

- Programa de Comunicação Social e Informação Socioambiental; 

- Programa de Educação Ambiental. 

 

8. Cumprimento de condicionantes  
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� Processo 104/1988/061/2016 – LP+LI N° 054-2017 – De ferida em 17/11/2017.  
 

Condicionante n° 1 – Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 
definido no Anexo II. Prazo: Durante a vigência da Licença de Instalação. 

- Condicionante cumprida.  

 

Condicionante n° 2 – Formalizar perante a Gerência de Compensação Ambiental 
do IEF, no prazo máximo de 120 dias, contados do recebimento da Licença, 
processo de compensação ambiental, conforme procedimentos estipulados pela 
Portaria IEF nº 55, de 23 de abril de 2012. Prazo: 120 dias. 

- Condicionante cumprida.   

 

Condicionante n° 3 – Formalizar perante a Gerência de Compensação Florestal do 
IEF, no prazo máximo de 120 dias, contados do recebimento da Licença, processo 
de compensação florestal referente à supressão de vegetação nativa, nos termos do 
art. 75, da Lei Estadual nº 20.922/2013. Prazo: 120 dias. 

- Condicionante cumprida.  

 

Condicionante n° 4 – Apresentar proposta de recuperação de APP’s, a título de 
compensação pela intervenção em área de preservação permanente, nos termos do 
art. 5º, da Resolução CONAMA 369/2006. Prazo: Antes do início da supressão de 
vegetação. 

- Condicionante cumprida. Foi apresentado Projeto Técnico de Reconstituição da 
Flora - PTRF em 22/03/2018, para cumprimento da condicionante supracitada. 

 

Condicionante n° 5  – Apresentar relatório técnico-fotográfico que comprove a 
implantação e execução das ações propostas nos programas, planos e projetos 
propostos, com respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Prazo: 
Na formalização da LO. 

- Condicionante cumprida.  

 

Condicionante n° 6 – Apresentar Programa específico para o monitoramento das 
espécies ameaçadas de extinção e migratória da fauna, constantes na Portaria do 
Ministério do Meio Ambiente nº 444/2014 e 445/2014 e Deliberação Normativa 
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COPAM nº 147/2010, com Anotação de Responsabilidade Técnica dos responsáveis. 
Prazo: Na formalização da LO. 

- Condicionante cumprida.  

 

Condicionante n° 7 – Dar destinação ambientalmente adequada aos resíduos 
sólidos da construção civil. Prazo: Durante a vigência de Licença de Instalação. 

- Condicionante cumprida.  

 

Condicionante n° 8 – Adequar o Programa de Educação Ambiental, de acordo com 
o termo de referência para elaboração dos programas de educação ambiental não 
formais, conforme consta na Deliberação Normativa COPAM n° 214/2017, e 
executar as ações após a apreciação da SUPRAM NOR. Prazo: Na formalização da 
LO. 

- Condicionante cumprida.   

 

Através da identificação e análise dos impactos ambientais, da verificação das 
diferentes etapas de funcionamento do empreendimento, bem como das 
características particulares ambientais da área, foram propostas condicionantes que 
visam o controle ambiental para a instalação da pilha de disposição de rejeito seco 
da Votorantim Metias e Zinco S.A., tendo em vista o controle e a redução dos 
impactos negativos advindos da referida atividade.  

As condicionantes propostas para a instalação da pilha de rejeito seco, visando 
atender aos padrões exigidos para o empreendimento quanto à prevenção, controle 
e mitigação de impactos ambientais, foram colocadas em prática e devidamente 
apresentadas nos prazos estabelecidos nas referidas condicionantes. Com base nos 
dados apresentados durante a vigência da licença prévia e de instalação 
concomitantes do empreendimento e o que foi observado em vistoria, é possível 
avaliar que o empreendimento vem cumprindo as determinações das condicionantes 
propostas nas suas licenças.  

 

9. Controle Processual 

 
O processo se encontra devidamente formalizado e instruído com a 

documentação legalmente exigível, de acordo com o respectivo Formulário de 
Orientação Básica Integrado.  
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A utilização dos recursos hídricos no empreendimento se encontra 
regularizada junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, nos termos do 
item 3 deste parecer. 

Não há previsão de autorização para novas supressões de vegetação e/ou 
novas intervenções em Área de Preservação Permanente – APP, no presente 
processo, uma vez que já foi devidamente autorizada nas licenças anteriores.  

A reserva legal do empreendimento se encontra devidamente regularizada, 
nos termos do item 4 deste parecer. 

 

10. Conclusão  
 

A equipe interdisciplinar da SUPRAM Noroeste de Minas sugere o deferimento 
desta Licença Ambiental na fase de operação, para o empreendimento Votorantim 
Metais e Zinco S.A. para as atividades de “A-05-04-5 – Pilha de rejeito; A-05-02-0 – 
Unidade de Tratamento de Minerais – UTM, com tratamento a úmido; E-02-03-8 – 
Linhas de transmissão de energia elétrica”, no município de Vazante-MG, pelo prazo 
de 10 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

As orientações descritas em estudos, e as recomendações técnicas e jurídicas 
descritas neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo, devem ser 
apreciadas pela Câmara de Atividades Minerárias – CMI. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao 
cumprimento das condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), 
bem como qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia 
comunicação a SUPRAM Noroeste de Minas, tornam o empreendimento em questão 
passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.  

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a 
obtenção, pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela SUPRAM Noroeste de Minas não exime 
o empreendedor de sua responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim como 
da comprovação quanto à eficiência das medidas de mitigação adotadas.  

 

11. Anexos 

Anexo I.  Condicionantes para Licença de Operação (LO) da Votorantim Metais 
Zinco S.A.; 

Anexo II.  Relatório Fotográfico da Votorantim Metais Zinco S.A..  
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ANEXO I 

 

Condicionantes para Licença de Operação (LO) da Vot orantim Metais Zinco 
S.A. 

Item  Descrição da Condicionante Prazo* 

01 

Apresentar anualmente relatório técnico-
fotográfico que comprove a implantação e 
execução das ações propostas nos programas, 
planos e projetos apresentados com respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

Durante a vigência 
da Licença de 

Operação 
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ANEXO II 

Relatório Fotográfico da Votorantim Metais e Zinco S.A. 

       

 

 

 

 

Foto 01. Planta de secagem de rejeitos Foto 02. Local onde será disposto o rejeito 

Foto 03.  Local onde será colocada a subestação 


