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1. Introdução 

 
O empreendimento Votorantim Metais Zinco S.A., – Unidade Vazante, Processo Administrativo 
COPAM n°104/1988/033/2006, obteve Licença de Operação com condicionantes em 17 de setembro 
de 2007 para a atividade de “lavra e beneficiamento de minério de Zinco”, certificado Licença de 
Operação nº 264, valido até 17 de setembro de 2011. Em 03 de julho de 2008 foi concedida ainda ao 
empreendimento Autorização Ambiental de Funcionamento n° 2953/2008, com prazo de validade de 
4 anos, concedida por meio do Processo Administrativo COPAM n° 104/1988/040/2008, para a 
atividade de estocagem de produtos químicos em geral, inclusive fogos de artifício e explosivos. 
 
O empreendimento em questão apresentou certificação de Sistema de Gestão Ambiental – SGA, nos 
termos da ABNT NBR ISO 14001, por empresa acreditada por sistema internacionalmente 
reconhecido, bem como cópia autenticada do último relatório de manutenção da auditoria de 
certificação. 
 
Desta forma, de acordo com o art. 1º, da Deliberação Normativa COPAM nº 121/2008, ficou 
prorrogada pelo período de 01 (um) ano, a partir de seu vencimento, a validade da Licença de 
Operação nº 264, referente ao PA COPAM nº 104/1988/033/2006. 
 
A Unidade Vazante passou pelo processo de re-certificação das ISOs 14.001 e 9.001, em agosto de 
2012, sendo ambas recertificadas sem inconformidades e/ou oportunidade de melhoria. 

 
Cabe observar que o §2º do art. 9º da DN COPAM n.° 74/2004 traz a seguinte diretriz: 
 

§2º - Quando da revalidação da licença de operação, o procedimento englobará todas as 
modificações e ampliações ocorridas no período, podendo inclusive indicar novo enquadramento 
numa classe superior. 

 
Sendo assim, vinculam-se neste processo de revalidação as licenças/autorizações ambientais de 
funcionamento concedidas ao empreendimento por meio dos Processos Administrativos n° 
104/1988/033/2006 e 104/1988/040/2008. 
 
Em 12/06/2012 o empreendedor formalizou processo para Revalidação da Licença de Operação na 
SUPRAMNOR para as atividades de lavra subterrânea em áreas cársticas com tratamento, produção 
bruta de 1200.000 ton/ano, código A-02-05-4 e estocagem e/ou comércio atacadista de produtos 
químicos em geral, inclusive fogos de artifício e explosivos, exclusive produtos veterinários e 
agrotóxicos, com área de 0,28 ha e 10 (dez) empregados.  
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De acordo com a Deliberação Normativa n°74/2004 o empreendimento em questão se enquadra 
como de grande porte e grande potencial poluidor/degradador, sendo classificado como classe 6.  
 
A vistoria para subsídio da análise foi realizada em 21/12/2012, conforme auto de fiscalização n° 
31770/2012.  

 
Após análise das informações apresentadas e da vistoria realizada, foram solicitadas informações 
complementares, por meio do OF/SUPRAMNOR/N°2029/2012, datado de 21/12/2012, recebido pela 
empresa em 04/01/2013, conforme aviso de recebimento anexo ao processo.  As informações 
solicitadas foram protocoladas em 31/01/2013 junto a SUPRAMNOR. 
 
O RADA – Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental foi elaborado sob responsabilidade 
técnica do geólogo Ricardo Lofrano Fráguas, CREA MG 81622. 
 
2. Caracterização do Empreendimento 
 
A unidade presente no município de Vazante-MG está localizada na porção noroeste do Estado de 
Minas Gerais, entre as cidades de Paracatu e Patos de Minas, a cerca de 7 km da área urbana e têm 
como acesso principal a Rodovia LMG-706 de interligação dessa cidade com a BR-040. A explotação 
minério de zinco ocorre desde 1969 através dos processos de lavra a céu aberto. As atividades de 
lavra subterrânea tiveram início no ano de 1982. 

Em seus primeiros anos, a exploração processava‐se apenas a céu aberto, com o predomínio da 

calamina. No início dos anos 1980 foram executados estudos que viabilizaram o avanço da 
mineração na porção subterrânea, onde se registra a presença somente da willemita como 

mineral‐minério oxidado, com teor em torno de 15%. 

O empreendimento iniciou suas atividades em dezembro de 1982, sendo a operação da lavra 
subterrânea regularizada ambientalmente pela primeira vez em 28/07/1994, certificado de LO nº 118. 
Em 19/12/2002, a mina subterrânea foi novamente licenciada por meio da Licença de Operação 
Corretiva, Processo Administrativo COPAM nº 104/1988/018/2001, processo DNPM nº 805.141/1976.  
 
Atualmente o empreendimento possui 745 empregados distribuídos da seguinte forma: 271 na lavra, 
143 na produção, 173 na engenharia e manutenção, 70 na geologia, 46 no administrativo, 93 em 
projetos e 285 trabalhadores terceirizados. 
  
Possui ainda as seguintes estruturas de apoio: oficina, posto de combustível, pátio de resíduos, 
almoxarifado, restaurante, escritório, estradas, subestação, estação de tratamento de água, 
tratamento de esgotos/efluentes, adutora, sistema de armazenamento aéreo de emulsão. 
 
O regime de operação da lavra é de 3 turnos, 24 horas/mês nos 12 meses do ano. O 
descomissionamento da mina está previsto para início do ano de 2028, conforme Plano Conceitual 
de Descomissionamento elaborado em abril de 2008 pela Golder Associates Brasil Consultoria e 
Projetos Ltda., sendo este apenas um plano conceitual. 
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Ressalta-se que a Unidade de Tratamento de Minerais UTM e demais infraestruturas, que também 
se relacionam com a lavra subterrânea, tiveram sua revalidação concedida na licença de operação n° 
10/2012 em 19/04/2012, P.A. 104/1988/049/2011, na 53ª Reunião Ordinária da URC COPAM  
Noroeste de Minas. 
 
2.1. Lavra 
 
O empreendimento objeto desta revalidação se refere a uma mina subterrânea, na qual as atividades 
referentes ao desenvolvimento e as atividades de lavra são realizadas no subsolo, portanto não há 
interferências na superfície. A única exceção é a disposição de parte do estéril gerado na mina, o 
qual é realizado para o preenchimento de antigas cavas a céu aberto, e a disposição do efluente 
líquido bombeado para barragem de rejeito Aroeira. 
 
Os produtos de explotação, beneficiamento e comercialização são zinco e chumbo (- associado aos 
minérios de calamina e willemita que passam pelo processo de britagem, moagem e flotação, 
tornando-se um concentrado em torno de 42% de Zn contido. Este concentrado é transportado para 
a cidade de Três Marias onde passa pelo processo de metalurgia, sendo transformados em lingotes.  
 
Atualmente são empregados dois métodos de lavra na mina subterrânea de Vazante, o Vertical 
Retreat Mine (VRM) e Corte e Aterro, ambos utilizados devido à necessidade de recuperação dos 
pilares de minério deixados para sustentação do maciço rochoso.  
 
Vertical Retreat Mine (VRM), esse método é uma variante do Sub-level stoping e consiste na 
abertura de duas galerias paralelas na base do painel de lavra, sendo uma no minério (GM) e outra 
no estéril (GT), e conectadas a cada 35 metros por travessas. No topo do painel, também é 
desenvolvida outra galeria no minério. As galerias desenvolvidas no minério têm a finalidade de 
permitir a perfuração e o carregamento dos realces, e a galeria desenvolvida no estéril serve ao 
transporte, acesso dos equipamentos e pessoal. As galerias de base também têm a função de 
extração e transporte do minério. As travessas de conexão funcionam como acesso e divisão dos 
diversos realces.  
 
Corte e Aterro – C&A, identificado o painel a ser lavrado, o acesso à sua base é feito a partir da 
rampa principal. Uma vez concluído o acesso, é desenvolvida uma galeria dentro do minério, e uma 
segunda, paralela à mineralização denominada galeria de transporte. Desta são desenvolvidas 
travessas que atingem o corpo de minério. O minério Willemítico é escavado, a partir da base do 
painel de lavra, em fatias horizontais, sendo removido da cavidade. Após a remoção do minério a 
fatia escavada é preenchida com estéril da própria lavra. Este enchimento permite atingir as partes 
superiores do painel a ser lavrado.  
 
Após a elaboração do projeto de desenvolvimento das galerias subterrâneas, baseado no 
modelamento geológico dos corpos de minério, foram iniciadas as atividades de pesquisa 
hidrogeológica e geomecânica das frentes a serem desenvolvidas. Tal pesquisa iniciou-se com 
aquisições de dados estruturais a partir de campanhas de geofísica em superfície (destaque para os 
métodos elétricos) denominada pesquisa de longo prazo, seguido de sondagens rotativas em 
subsolo, denominada pesquisa de médio prazo e perfurações curtas de até 18 m com os 
equipamentos de lavra/desenvolvimento denominada pesquisa de curto prazo.  
 
O objetivo principal desta série de pesquisas foi definir os trechos de maior risco de interceptação de 
estruturas geológicas carstificadas condutoras de água o que dá subsídio para a locação da galeria. 
São empregados, basicamente, dois métodos principais de lavra nas operações realizadas na Mina 
de Vazante: Vertical Retreat Mining (VRM), Corte e Aterro (C&A) e outro variante o Open Stope.  
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O VRM é uma variante do Método Sublevel Stoping e consiste na abertura de duas galerias paralelas 
na base do bloco de lavra, sendo uma no minério (Galeria de Minério – GM) e outra no estéril 
(Galeria de Transporte – GT). Essas galerias são conectadas a cada 35 metros por travessas. No 
topo do bloco, também é desenvolvida outra galeria de minério, como pode ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1– Método de Lavra VRM. 

 
As galerias desenvolvidas no minério têm a finalidade de permitir a perfuração e o carregamento dos 
realces com explosivos para efetuar o seu desmonte. A galeria desenvolvida no estéril serve ao 
transporte e acesso dos equipamentos e de pessoal. 
 
As travessas de conexão funcionam como acesso e individualização dos diversos realces. Os blocos 
são individualizados a cada três travessas, sendo deixado um pilar (Rib Pillar) entre cada bloco.  
 
No método VRM, não é mantido Pilar entre os níveis, sendo o realce lavrado enchido, 
posteriormente, com o próprio material estéril da mina. 
 
O método de Corte e Aterro consiste, também, na abertura de duas galerias paralelas na base do 
bloco de lavra, sendo uma no minério (Galeria de Minério – GM) e outra no estéril (Galeria de 
Transporte – GT). Desta são desenvolvidas travessas que atingem o corpo de minério. O minério 
willemítico é escavado, a partir da base do painel de lavra, em fatias horizontais, sendo removido da 
cavidade. Após a remoção do minério a fatia escavada é preenchida com estéril da própria lavra 
(Figura 2). Este enchimento permite atingir as partes superiores do painel a ser lavrado. 
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Figura 2– Método de Lavra Corte e Aterro. 

 
Outra variante dos métodos citados é o Open Stope, que consiste na lavra do bloco apenas com 
corte ascendente de até 16 metros, não havendo comunicação entre os níveis e sendo mantido um 
pilar (Sill Pillar) entre os mesmos. Esse método é aplicado para lentes descontínuas que não tem 
extensão vertical suficiente para lavra através do VRM. Nesse caso, a cavidade resultante da 
extração, realce, não é preenchida com enchimento. 
A adoção de um ou outro método de lavra depende da geometria do depósito no setor em lavra. Para 
assegurar o escoamento do minério, o ângulo mínimo para evitar bloqueios é 45º, ou seja, as lentes 
que se inclinem com ângulo inferior a 45° devem ser lavradas pelo Método de Corte e Aterro e as 
lentes que se inclinem com ângulo igual ou superior a 45° devem ser lavradas pelos Métodos VRM 
ou Open Stope. 
 
 
2.1.1. Compartimentação da Mina Subterrânea 
 
Os conceitos aplicados na concepção da mina apresentados a seguir são fundamentados em 
obediência à NR-22 do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora das atividades subterrâneas 
em minas brasileiras. 
Para fins de facilitar o trabalho interno da operação de localização e programação de atividades, a 
mina de Vazante é subdividida em três regiões denominadas de Lumiadeira, Bocaina Integrado 
(Bocaina Sul, Morro da Usina e Bocaina Norte) e Sucuri conforme ilustra a Figura 3. 
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Figura 3 – Compartimentação da Mina de Vazante. 

 
Além da compartimentação horizontal, há a compartimentação vertical da mina em níveis de 
trabalho, os quais são definidos em função do método de lavra e, consequentemente, em função do 
tamanho dos blocos de lavra. 

Para o método de lavra Corte e Aterro, os níveis estão identificados, aproximadamente, a cada 35 
metros, sendo que 30 metros são destinados à lavra, ficando outros 5 metros de minério (sill pilar) 
para compor a sustentação dos realces superiores. Já para o método de lavra VRM os níveis estão 
identificados, aproximadamente, a cada 30 metros não sendo necessário, em função da metodologia 
de lavra, o abandono de uma camada de minério. 

Estão em operação de lavra, desenvolvimento ou pesquisa os níveis 509, 484, 455, 420, 388, 345 e 
326.  Há ainda estações de bombeamento situadas nas cotas 300 e 297. O nível mais profundo da 
mina corresponde à cota 270 metros, onde está instalada a estação de carga de shaft. 

Além desses níveis, há na região Sucuri uma sub-região denominada Rampa X que possui níveis 
diferenciados, sendo eles: 499, 527, 554 e 581. 

A mina conta com três acessos principais, sendo estes: Rampa VII, Rampa X e Shaft. 

A rampa VII tem emboque na Região Lumiadeira, cota de superfície em 627.203, coordenadas N 
8012537.588 e E 303417.204, inclinação média de - 12 %  e seção de 6 m x 5m, em média. Através 
dessa Rampa é feito acesso de pessoas e equipamentos aos níveis de produção da mina, bem como 
é feito o escoamento da produção. A partir da Rampa VII, tem-se acesso à Rampa XXV e aos níveis 
e de trabalho: 455, 420, 388, 345. Está sendo escavado, também, acesso ao subnível 370. 

A Rampa X tem emboque na Região Sucuri, cota de superfície em 598.958, coordenadas 
N8013729.998 e E304937.826, inclinação média de - 12 % e seção de 6 m x 5 m, em média. Através 
dessa Rampa é feito o acesso de pessoas e equipamentos aos níveis de produção da mina, bem 
como é feito o escoamento da produção. A partir da Rampa X, tem-se acesso à Rampa XXIV e aos 
níveis e subníveis de trabalho: 527, 499 e 455. 

LLuummiiaaddeeiirraa 

BBooccaaíínnaa  IInntteeggrraaddoo 

((MMoorrrroo  ddaa  UUssiinnaa,,  
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O Shaft tem emboque na Região Bocaina Integrado na subregião Morro da Usina, cota de superfície 
em 627.360, coordenadas N8013108.7396 e E303870.7462, extensão de 354 metros de 
profundidade e seção circular de 5 metros quadrados, onde estão instalados dois skips com 
capacidade de 4,4 t/viagem e uma gaiola para acesso de pessoal. Através desse poço é feito o 
acesso de pessoas e equipamentos às estações de bombeamento nos níveis 500 e 310. Não há 
escoamento de produção por esse acesso. 
A partir das rampas principais são abertas galerias, travessas, nichos e chaminés, dentre outros, os 
quais já totalizam 128.896,535 metros que permitem atingir toda a extensão do corpo mineralizado. 

Considerando a necessidade de intervenções futuras como forma de ampliação da vida útil da mina, 
foi solicitada a retificação da portaria de outorga n° 919/2007, uma vez que para o avanço de lavra se 
faz necessário de acordo com o aprofundamento do corpo de minério, sendo que 40% do minério a 
ser lavrado encontram-se abaixo do nível 297, atingindo então o nível 100. As justificativas para tal 
intervenção serão detalhadas no item 3. 
 
2.1.2. Plano de Produção - Vazante 
 
O plano de produção (Figura 4) prevê uma redução da produção da Mina de Vazante até sua 
exaustão em 2025. Em contrapartida, a partir de 2014 deve ser iniciada a produção da área do 
Extremo Norte e a partir de 2017 a produção do projeto de aprofundamento. 
 

       
Figura – 4 - – Programa de Produção Unidade de Vazante – Votorantim Metais. 

             
 
2.2. Sistema de Armazenamento Aéreo de Emulsão 
 
A atividade de estocagem de produtos químicos em geral é composta por um tanque de 
armazenamento com capacidade de 40.000 Kg, pisos impermeabilizados, canaletas de contenção 
devidamente direcionada para o tanque de contenção que possui capacidade maior que todo volume 
total armazenado no tanque de emulsão. 
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Emulsão água/óleo é um oxidante composto principalmente por Nitrato de Amônio (70% a 80%), 
Nitrato de Sódio (0% a 5%), Água (15% a 20%) e Óleo Vegetal/Mineral (0% a 1%). Este produto 
comporta-se como um oxidante somente no momento da aplicação. Após a adição de aditivos ele se 
torna um explosivo.  
 
Desde o momento em que a emulsão chega à Unidade Vazante, a empresa adota uma série de 
medidas de controle. A carreta permanece estacionada em local apropriado e impermeabilizado até a 
introdução da mesma na unidade.  
 
O tanque de contenção com capacidade de 47.000 Kg possui ainda uma caixa de drenagem que visa 
separar a emulsão oriunda de um eventual derramamento, da água utilizada para a limpeza do piso 
da pista de carregamento e descarregamento. Esta caixa possui uma válvula que fica em tempo 
integral fechada, com intuito de evitar que um eventual derramamento deste material armazenado, 
possa contaminar o solo ou corpos hídricos adjacentes. 
 
A emulsão é utilizada como detonante na mina subterrânea, tanto na abertura de galerias de acesso 
quanto na detonação dos blocos de lavra. O transporte para a mina é feito por caminhão 
devidamente equipado para este fim.  
 
2.3.  Barragem de contenção de resíduos/rejeitos 
 
A barragem de rejeitos da Unidade de Vazante é gerenciada pelo sistema SIGBAR – Sistema de 
Gerenciamento de Barragens – e tem como objetivo garantir a operação segura das barragens do 
Grupo Votorantim Metais, de acordo com as melhores práticas da engenharia e conforme a 
legislação aplicável, respeitando as premissas e diretrizes do projeto principal e monitorando 
permanentemente os parâmetros geotécnicos.  
 
A barragem tem como funções principais a retenção de rejeitos do processo de beneficiamento de 
silicato de Zinco e armazenamento para captação de água industrial para o processo. Apresenta uma 
capacidade atual de 4,4 milhões de metros cúbicos e possui um reservatório de 50 ha com bacia de 
contribuição de 3,2 Km² e uma vida útil de 20 anos.  
 
3. Utilização e Intervenção em Recursos Hídricos 
 
Com relação ao consumo de água, a VMZ utiliza por volta de 914 m³/h no processo produtivo, dos 
quais 50 m³/h (5,5%) são provenientes do rio Santa Catarina e 864 m³/h (94,5%) de recirculação a 

partir da barragem de Aroeira. Dividindo‐se o valor total por 14 mil t/mês de concentrado de zinco, 

obtém‐se o consumo de 47 m³ de água por tonelada de zinco contido. Esse número torna‐se sete 

vezes maior se forem considerados os 6 a 7 mil m³/h de água subterrânea bombeada para a 
viabilização da lavra, resultantes do rebaixamento. Segundo os estudos apresentados, essas 
retiradas de água não afetam a cidade de Vazante, situada a montante da mineração, porém as 
comunidades de Barroquinha/Barrocão (cerca de doze famílias) e Catarina/Ouro Podre (cerca de 
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vinte famílias), localizadas a jusante, podem ser afetadas, segundo informações coletadas junto à 
Emater. 
 
O empreendimento possui Portaria de Outorga nº 0919/2007, de 18/07/2007, com validade de 05 
anos, onde é autorizado o bombeamento de águas subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paracatu, para fins de rebaixamento de nível de água, com tempo de captação de 24 horas por dia, 
12 meses por ano, com o volume outorgado de 13.600m³/h, no ponto compreendido pelas 
coordenadas geográficas 17º58’24” S de latitude e 46º51’23” W de longitude. Essa outorga encontra-
se com análise técnica concluída pelo deferimento da renovação e retificação, através do processo 
19288/2011 que será detalhado posteriormente. 
 
Possui ainda Portaria de Outorga nº 1805/2008 de 17/12/2008, com validade para 05 anos que 
autoriza o empreendimento a realizar lançamento de efluentes em barramento, com volume atual 
acumulado de 6.700.000 m³ e área inundada de 70.000 m², para fins de deposição de rejeitos e 
recuperação de água para utilização na planta industrial.  
 
 
Descrição  Portaria/Processo Volume 

Outorgado  
Validade  

Bombeamento das Águas 
Subterrâneas  

Portaria 0919/2007 
Processo 1323/2006  

13.600 m³/h 18/05/2012  

Captação no Ribeirão Santa 
Catarina  

Portaria 1633/2008 
Processo 3361/2008  

55,6 L/s 08/09/2013  

Desvio de Curso d’Água Córrego 
Palmital  

Portaria 1594/2007 
Processo 4396/2007  

- 01/10/2012  

Derivação do Córrego Barroquinha  Portaria 2986/2009 
Processo 3157/2006  

- 18/11/2014  

Deposição de rejeitos e 
Recuperação de água para a usina  

Portaria 1805/2008 
Processo 3362/2008  

- 06/10/2013  

Captação de água subterrânea 
para fins de pesquisa mineral 
 

Portaria 1887/2011 
Processo 3082/2010 

2.000 m³/h  

 
A renovação da portaria de outorga 919/2007 foi protocolada na SUPRAM NOR em 13/12/2011 

conforme Processo Administrativo n° 19288//2011, e envolve a renovação e retificação da referida 
portaria. Por se tratar de um processo de grande porte, conforme Deliberações Normativas CERH 
n°07/2002 e 31/2009, e considerando ainda a Nota Técnica DPMA n° 01/2013.  
 
O pleito de outorga envolve o acréscimo na vazão a ser bombeada tendo em vista a necessidade de 
aprofundamento da mina, até o nível 100. A seguir serão descritos os pontos principais e 
justificativas para tal intervenção. 
 
A Votorantim Metais S.A solicitou renovação e retificação da portaria de outorga 919/2007. A vazão 
outorgada anteriormente era de 13600 m3/h, com tempo de bombeamento de 24 horas.  
 
A vazão pretendida como retificação e aumento da capacidade de bombeamento é de 19823 m3/h, 
com um acréscimo de 5130 m3/h na capacidade instalada.  
 
O rebaixamento implantado envolve o desenvolvimento da mina, onde há a interceptação de 
estruturas com água, cuja drenagem causa o rebaixamento do nível de água. Para evitar que essa 
vazão não interfira nas atividades da mina, um sistema de galerias de drenagem eficaz foi instalado. 
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O rebaixamento de nível d’água da mina é realizado através de canaletas, galerias e furos de 
passagem que, por gravidade, direcionam as águas para as bacias de decantação e reservatórios, 
de onde são bombeadas para a superfície. Por medida de segurança, os projetos de lavra e 
desaguamento são executados de forma a não promover rebaixamentos superiores a 50 metros de 
coluna d’água. 
 
Apesar do grande rebaixamento observado na mina, o cone de depressão permaneceu praticamente 
estável em seus limites da década de 90. 
 
A água bombeada no desaguamento da mina é disposta na Barragem Aroeira, que tem a função de 
barragem de rejeitos, clarificação e recirculação de água (barragem outorgada pelo IGAM após 
deliberação na CRH/COPAM). 
 
Boa parte do volume dessas águas, após clarificação na barragem é disponibilizada no rio Santa 
Catarina, proporcionando uma melhoria na qualidade das águas do rio. Apenas uma pequena parte 
dessa água segue para os “módulos emergenciais” sendo utilizada na usina de beneficiamento e 
aspersão de vias.   
 
A drenagem na mina de Vazante está balizada pelo processo de outorga n ° 283/2001, outorgado 
pela portaria 752/2004. Em março/2007, em análise da renovação de tal portaria foi emitido parecer 
técnico do IGAM, pautado na verificação do cumprimento das condicionantes estabelecidas em 
portaria anterior. O parecer foi considerado favorável à renovação, mediante autorização de vazão 
outorgada de 13.600m3/h nos meses mais chuvosos (novembro a abril) e 7.500 m3/h nos meses mais 
secos (maio a outubro), concedendo-se uma vigência de 5 (cinco) anos, portaria de outorga 
919/2007, respeitando e cumprindo as condicionantes estabelecidas e o monitoramento efetivo 
contínuo do desaguamento. 
 
A retificação é decorrente da previsão de aumento da vazão de água da mina subterrânea e de 
exploração da reserva de minério de zinco em níveis inferiores, pois os estudos desenvolvidos 
demonstram um incremento significativo no volume de água que estará na linha de influência das 
novas frentes de lavra.  
 
Para tanto, será necessário a ampliação da atual EB 297 (estação de bombeamento), consistindo na 
instalação de mais 04 (quatro) bombas, idênticas e contíguas às atuais, conforme figuras 5 e 6. 
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Figura – 5 - – Evolução do Fluxo de Água  da Mina no Tempo. 

 
 

            
Figura – 6 - – Esboço da situação atual da mina com relação as EB’s. 

 
    
Com esta ampliação, a EB 297 incrementará uma capacidade instalada em aproximadamente de 
5130 m3/h e com isto a capacidade de bombeamento do sistema total passará de 14693 m3/h para 
capacidade futura de 19823 m3/h, conforme quadro a seguir: 
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A título de esclarecimento, a vazão outorgada anteriormente era de 13600 m3/h, porém a capacidade 
instalada é de 14693 m3/h, conforme descrito no quadro acima. O incremento de 5130 m3/h refere-se 
à capacidade instalada, e não necessariamente ao bombeamenteo propriamente dito. A taxa de 
bombeamento poderá variar dentro dessa faixa, com vazão máxima de 19823 m3/h, sendo que essas 
variações deverão ser relatadas a SUPRAM, quando ocorrerem. 
 
Diante desse novo incremento, será necessária a instalação de uma nova estação no nível inferior 
100. A EB 100 englobará vias de acesso em forma de rampa, contando ainda com um poço vertical 
como caminho de emergência. O novo poço vertical terá 580 metros de profundidade e será 
escavado em dois lances, inicialmente com raise boring de 2,4 metros de diâmetro e posteriormente 
alargado para 5 metros. 
 
A água da EB 100 será bombeada para a EB 297 e desta para a superfície, e posteriormente 
direcionada a barragem Aroiera. 
 
A instalação da EB 100 (figura 7) se resume ao desaguamento da mina em níveis inferiores e por 
conseqüência, permitirá a lavra dos recursos existentes abaixo da atual estação EB 297. Segundo a 
empresa, não haverá nenhuma alteração da tecnologia atualmente utilizada e que não haverá 
nenhum aumento na produção de ROM já licenciada. 
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Figura – 7 - – Esboço da conformação final da mina com a implementação da EB100. 
 
 
Considerando o cronograma do plano de lavra aprovado, a área que apresenta esse volume 
adicional será atingida em dezembro de 2013, portanto o sistema de novas bombas deverá ser 
instalado em breve, após aprovação a concessão da outorga para que no final do ano o 
bombeamento possa ser executado. 
 
Cabe salientar que o tempo de implantação desse sistema de bombeamento, escavação e 
montagem, será de 5 anos, sendo necessários ainda mais 2 anos de preparação para a lavra nos 
níveis inferiores. 
 
A nova EB 100 prevê a instalação de 14 bombas, entretanto, sua implantação será escalonada, 
sendo as 4 primeiras instaladas de 2017 a 2018, outras 4 entre 2019 e 2020 e outras duas entre 
2021 e 2022. 
 
Cabe ressaltar, que a instalação de novas bombas e estação de bombeamento não caracterizam a 
necessidade de regularização do ponto de vista de estruturas, porém o incremento da vazão a ser 
bombeada deve ser contemplando, motivo esse que foi solicitada a retificação analisada no processo 
de outorga 19288/2011.  
 
Entende-se que o desaguamento é inerente ao processo, uma vez que a extração mineral em níveis 
inferiores só poderá ser executada se a explotação e bombeamento da água ocorrer. Caso contrário 
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a vida útil do empreendimento seria encurtada, inviabilizando atingir novas profundidades e corpo de 
minério. 
 
Em 19/06/2013 o processo foi submetido à Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) do CBH 
Paracatu para análise e discussão. A CTOC emitiu parecer favorável a renovação e retificação, com 
alteração de algumas condicionantes. Em 26/06/2013 o CBH Paracatu deliberou favoravelmente a 
concessão da outorga. O processo 19288/2011 foi aprovado e encaminhado a SUPRAMNOR para 
emissão de certificado quando da renovação da LO em discussão nesse parecer, uma vez que os 
prazos serão coincidentes.  
 
Vale ressaltar que os monitoramentos têm sido executados periodicamente, conforme descrito nas 
condicionantes da portaria de outorga em vigor. Para o processo de retificação foram estabelecidas 
12 condicionantes, que englobam a continuidade dos monitoramentos já executados e maior 
detalhamento das atividades devido a nova estação EB100.  
Importante salientar que ficou estabelecido na outorga que a lavra só poderá ocorrer até no nível 
100.  
 
4. Autorização para Intervenção Ambiental (AIA) 
 
Não há previsão de supressão de vegetação e/ou intervenção em APP. Na possibilidade de ocorrer, 
o empreendedor deverá comunicar previamente ao órgão competente, por meio de processo 
administrativo específico para que o mesmo analise a viabilidade sócia ambiental. 
 
5. Reserva Legal 
 
A reserva legal do empreendimento encontra-se preservada e devidamente averbada, junto ao 
cartório de registro de imóvel da seguinte forma: 
 
Matrícula  Área total (ha)  Área averbada (ha)  Tipologia vegetal  
5924  51,49,00  10, 29,80¹ Cerrado  
2955  87,92,73  17, 58,54  Cerrado  
4232  322,31,58  76, 60,00  

38, 58,20² 
Cerrado  

1470  443,77,00  88, 75,90  Cerrado  
5922  105,00,00  21, 00,00  Cerrado  

(1) A área da matrícula 5924 foi averbada seus 20% de RL na matrícula 4.363. 
(2) Essa área é a compensação da matrícula 1.748, referente à sua RL. 
 
5.1 Unidades de conservação e preservação ecológica 
 
Unidades de Conservação 
 
Unidades de Conservação (UC) configuram áreas protegidas instituídas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) e Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) em 
função de suas características naturais relevantes, onde o objetivo primeiro é a preservação e 
proteção do ecossistema local. 
 
A institucionalização do SNUC, pela Lei federal n° 9.985 de 2000, regulamentada pelo Decreto n° 
4.340 de 2002, representou um marco na política e na legislação ambiental nacional. No Estado de 
Minas Gerais o SNUC é representado pela Lei Estadual nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que 
dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade e cria o Sistema Estadual de 
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Unidades de Conservação (SEUC). 
 
Na região de estudo não foi identificada nenhuma Unidade de Conservação instituída pelas esferas 
federal ou estadual. 
 
A Lapa Nova de Vazante foi definida como Reserva Ecológica pela Lei Municipal n° 728, de 19 de 
dezembro de 1989. A Reserva Ecológica conforma uma categoria não instituída pelo Sistema 
Nacional e Estadual de Unidades de Conservação, no entanto o SEUC entende como Unidade de 
Conservação outras categorias e áreas assim definidas em lei pelo poder público. Neste sentido a 
Reserva Ecológica Lapa Nova instituída pelo poder municipal pode ser compreendida como Unidade 
de Conservação. 
 
A Reserva Ecológica Lapa Nova de Vazante foi implantada contemplando uma área de 68 hectares a 
qual deverá ser acrescida de outra parcela, conforme expõe o primeiro parágrafo do artigo 3° da Lei 
Municipal n° 728/1989. 
  
Área de Proteção Especial (APE) 
 
As Áreas de Proteção Especial (APE) foram criadas de modo a salvaguardar a expansão urbana em 
espaços com interesse particular relevante. Esta categoria de área protegida foi estabelecida pela Lei 
Federal n° 6.766 de 1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Esta norma estabelece 
em seu artigo 14 que os Estados poderão definir, por decreto, Áreas de Proteção Especial (APE) 
quando localizadas em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais, ou ao 
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico (Brasil, 1979). 
 
Na área de estudo verifica-se a ocorrência de uma Área de Proteção Especial Estadual: a APE Lapa 
Nova de Vazante. Esta APE foi instituída através do Decreto nº 30.936, de 20 de fevereiro de 1990, 
com a finalidade de preservar mananciais e o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e 
arqueológico aí verificado. Inserida integralmente em Vazante, APE Lapa Nova de Vazante 
apresenta 75 ha de área, o que equivale a 0,04% da área total do município. 
 
O decreto da APE Lapa Nova de Vazante salienta que esta conforma uma cavidade natural de 
grande dimensão e que constitui “patrimônio natural de reconhecido valor histórico, cultural, 
paisagístico e de rara beleza cênica, de significativo potencial espeleológico e turístico”. E considera 
em sua justificativa “a necessidade de conter a acelerada expansão urbana, que poderá colocar em 
risco a preservação daquele extraordinário acervo arqueológico, de importância fundamental para o 
patrimônio regional” (Minas Gerais, 1990). 
 
5.2 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 
 
A Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Carneiro, pertencente à Votorantim Metais 
Zinco S. A., foi criada em 28 de outubro de 2003, através da publicação da Portaria no. 126/2003 do 
IEF. Ações de manejo de áreas protegidas da RPPN Fazenda Carneiro têm por objetivo fornecer um 
perfil das deficiências e qualidades do Plano de Manejo proposto e indicar as medidas técnicas que 
devem ser acrescentadas, corrigidas ou eliminadas, bem como orientar o direcionamento de 
recursos financeiros e humanos para a manutenção desta Unidade de Conservação e orientar o 
relacionamento da empresa com circunvizinhos e demais interessados na área. 
 
A RPPN Fazenda Carneiro é uma área destinada à conservação e manejo dos recursos naturais. 
Estudos de âmbito científico, sobretudo no que se refere às formações vegetais dessa área de 
preservação, estão sendo desenvolvidos desde 2000, com o intuito de se gerar informações que 
subsidiem o manejo e a proteção dos sistemas naturais da região.  
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A riqueza de uma região é representada pelo número total de espécies observado em todos os seus 
habitats. Quanto maior a diferença nas espécies entre os habitats, maior é a sua riqueza (Ricklefs 
2003). A flora da RPPN Fazenda Carneiro é diferenciada entre seus ambientes, resultando em uma 
maior riqueza regional.  
 
A variedade de ambientes apresentados pela RPPN Fazenda Carneiro e a riqueza da flora associada 
às suas formações tornam essa Unidade de Conservação de importância vital para a manutenção da 
biodiversidade no noroeste mineiro. 
 
6. Impactos Ambientais  
 
6.1. Geração de efluentes líquidos  
 
O principal efluente gerado na mina subterrânea é a água bombeada para o rebaixamento do nível 
d’água. A água é direcionada inicialmente para os níveis inferiores através de furos de drenagem e 
canaletas escavadas nas galerias, para pequenas bacias decantadoras localizadas nos níveis 345 e 
310, sendo que neste último, situa-se uma estação de bombeamento (EB), a qual direciona para 
outra EB no nível 496 e posteriormente para a superfície.  
 
A estação principal de bombeamento encontra-se no nível 297 contando com nove bombas com 
capacidade de bombeamento de 1400 m³/h. A partir desta estação, o efluente é bombeado 
diretamente da EB 297 para a superfície, sistema este utilizado atualmente, sendo que em superfície, 
percorre por canaletas de drenagem a céu aberto para a Barragem Aroeira. Após a completa 
decantação dos sólidos, parte é desaguada no Rio Santa Catarina, pelo sistema extravasor da 
barragem, e a outra parte é recirculada para utilização no processo industrial, por uma vazão média 
de 649.168m³/mês. Eventualmente, quando necessário e para manutenção do sistema da Barragem 
Aroeira, o efluente de drenagem da mina subterrânea é enviado para o reservatório de clarificação 
da água denominado de Módulo III.  
 
A água proveniente da barragem de rejeitos e da mina subterrânea circula em sistema fechado pela 
Usina de beneficiamento durante o processo, evitando perdas e reduzindo o consumo de água na 
mina.  
 
6.2. Efluentes oleosos  
 
Atualmente, não é gerado efluente oleoso na mina subterrânea, uma vez que a manutenção dos 
equipamentos e veículos é realizada nas oficinas de manutenção localizadas em superfície. Para 
assegurar o tratamento e a correta destinação de efluentes com alguma carga oleosa, a oficina é 
equipada com uma caixa separadora de água e óleo - SAO, devidamente dimensionada de acordo 
com as diretrizes da norma ABNT NBR 14.605/2000 - Sistema de drenagem oleosa. A fração oleosa 
provenientes das SAOs, é retirada mensalmente, e encaminhada para o tanque de óleo usado e 
posteriormente coletada pela empresa Lwart Lubrificantes Ltda, responsável pela destinação final 
deste resíduo.  
 
As águas residuais das SAOs, são tratadas no sistema de tratamento físico-químico na própria 
unidade, em reatores compostos principalmente de filtros de malha e carvão ativado. A manutenção 
neste reator é realizada semanalmente, com uma operação de retro lavagem e manutenção. A troca 
dos filtros é realizada mensalmente, garantindo assim a eficiência do processo e a liberação do 
efluente fisicamente tratado para o corpo receptor. 
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Em razão do grande número de fontes geradoras desses efluentes oleosos, é considerado bastante 
significativo, levando-se em conta o elevado potencial poluidor do solo e dos cursos d’água deste tipo 
de resíduo, havendo necessidade de controle rigoroso.   
 
6.3. Esgoto doméstico  
 
O efluente sanitário oriundo dos banheiros químicos existentes no interior da mina subterrânea é 
coletado periodicamente, onde se adiciona cal virgem para neutralização e posteriormente 
direcionado para superfície sendo inserido no sistema de tratamento de efluentes sanitários (fossa 
filtro) e recebendo o tratamento juntamente com o efluente gerado nas instalações sanitárias da 
superfície. Este é coletado através de caminhão Unidade a vácuo (limpa-fossa). 
 
O lodo oriundo do sistema dos banheiros químicos é recolhido e encaminhado para a estação de 
tratamento de efluentes da cidade de Vazante, sob a responsabilidade da COPASA.  
 
Este impacto é considerado como de grande importância, pelo elevado risco de contaminação dos 
cursos d’água superficiais próximos e o lençol freático, por se tratar de efluentes potencialmente 
portadores de micro-organismos patogênicos de veiculação hídrica.  
.  
Os esgotos sanitários gerados nas instalações da usina de concentração atual (USICON) são 
enviados para sistemas descentralizados, compostos por tanques sépticos e filtro anaeróbio, onde o 
efluente tratado é direcionado para canaletas que o conduzem para a Barragem de rejeito Aroeira.  
 
No intuito de melhorar o sistema de tratamento dos efluentes sanitários, já foram e estão sendo 
implementadas adequações e pesquisas de melhores tecnologias disponíveis no mercado. 
 
6.4. Geração de efluentes atmosféricos  
 
As emissões atmosféricas, não originárias de fonte fixa, geradas na mina subterrânea, estão 
relacionadas aos gases gerados nas frentes de explotação e áreas de trânsito de máquinas e 
veículos, pela combustão de óleo diesel em máquinas e caminhões, e também na detonação de 
explosivos, das atividades de desmonte de rocha, sendo este último considerado praticamente 
desprezível, uma vez que a mina apresenta teores de umidade bastante elevados, devido à 
quantidade de água presente em subsolo.  
 
As emissões para a atmosfera pela queima de óleo são constituídas essencialmente por óxidos de 
nitrogênio, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e material particulado.  
 
Com relação aos poluentes resultantes da utilização de explosivos, os gases a serem gerados 
variam conforme o tipo de explosivo, podendo incluir CO2, CO, NO2 e H2S.  
 
6.5. Resíduos sólidos  
 
Os resíduos sólidos são constituídos, principalmente, pelo material estéril da jazida - solos, subsolos, 
coberturas detríticas, rochas alteradas e rochas duras, encaixantes da mineralização zincífera, que 
serão removidos periodicamente durante a lavra dispostos adequadamente, em pilha de estéril ou 
utilizados na recomposição topográfica em cavas exauridas.  
 
São também resíduos sólidos significativos aqueles associados aos insumos da lavra, tais como 
embalagens de explosivos (papel/papelão contaminados), as sucatas metálicas, embalagens 
metálicas (recipientes de óleos e graxas, como latas e tambores) e sacaria dos explosivos.  
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Também devem ser considerados os diversos tipos de resíduos que são gerados em áreas de 
manutenção e na área de lavra. 
 
Fundamental informar que a empresa implantou uma política criteriosa de gerenciamento de 
resíduos sólidos, que incluem a quantificação de cada resíduo em seus distintos pontos de geração 
no empreendimento, englobando a classificação e destinação adequada, sendo encaminhado 
mensalmente à SUPRAMNOR relatório circunstanciado. 
 
No seu conjunto, a geração destes resíduos pode ser considerada como um impacto de média 
magnitude, porém, de grande importância, em face de necessidade de disposição adequada destes 
materiais. 
 
6.6. Elevação do nível de ruídos e vibrações  
 
A elevação do nível de ruídos como conseqüência da operação deste empreendimento está 
relacionada, principalmente, às detonações de explosivos para o desmonte da rocha, além da 
utilização de perfuratrizes pneumáticas, uso de compressores, da circulação de máquinas pesadas e 
de caminhões.  
 
Os ruídos de maior intensidade serão gerados pelas detonações para o desmonte da rocha, as quais 
deverão ocorrer em dias e horários definidos, ressaltando-se, entretanto que são de curta duração.  
 
Ressalta-se que são mais nocivos à saúde humana aqueles ruídos presentes durante praticamente 
todo o período de operação relacionada ao funcionamento de equipamentos e máquinas pesadas, 
pois no seu conjunto elevam os níveis a patamares próximos ao limiar permitido pela legislação, 
afetando diretamente os próprios operários e podendo atingir a vizinhança.  
 
Quanto às vibrações, são comuns àquelas que ocasionam os ruídos, destacando-se as detonações, 
sobretudo no fogo primário, quando são empregadas cargas maiores de explosivos.  
 
De um modo geral, este impacto pode ser considerado de média magnitude e de grande importância, 
uma vez que as novas frentes de lavra atingem os terrenos mais elevados, o que favorece a 
dispersão dos ruídos e pressão sonora para as áreas vizinhas.  
 
6.7. Rebaixamento de lençol freático   
 
Essa questão, do ponto de vista ambiental, é um dos mais importantes deste processo, visto que 
para a exploração do mineral do projeto de Vazante é necessário que ocorra um rebaixamento 
programado do lençol freático local. 
 
De acordo com o relatório apresentado pela Votorantim Metais S.A., com base em dados geológicos, 
estruturais, hidrogeológicos e gravimétricos existe um baixo gravimétrico que define uma área 
limítrofe entre os compartimentos aquíferos da área da mina subterrânea e as águas subterrâneas da 
área urbana. 
 
Conforme descrições de furos de sondagem localizados no Baixo da Varginha, há uma grande 
espessura de sedimentos inconsolidados ao longo da faixa, coincidente com a área limítrofe. Essa 
zona possui alta capacidade de armazenamento e alta transmissividade o que, aliado ao sentido 
preferencial do fluxo hídrico subterrâneo SW-NE constitui um impedimento a expansão do cone de 
rebaixamento em direção a cidade. 
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A existência desta zona também é fator limitante para o desenvolvimento da mina subterrânea em 
direção ao sul do empreendimento do ponto de vista de segurança das operações minerárias. Essa 
barreira hidráulica é determinada através da análise geomorfológica do terreno, permitindo visualizar 
a relação entre os grandes lineamentos assinalados pelas cristas dos morros e a concavidade do 
terreno naquele local evidenciando a presença de uma potente estrutura geológica.  
 
Por se tratar de uma área não pertencente à Votorantim Metais, a empresa propõe um refinamento 
da malha de monitoramento piezométrico de modo a detalhar a variação do nível de água na região 
de baixo gravimétrico.  
 
A proposta engloba medições semanais dos piezômetros (de acordo com a poligonal proposta) com 
emissão de relatórios, mapas e perfis detalhados sobre a evolução do nível de água subterrânea 
desta região. 
 
Por se tratar de uma lavra subterrânea não haveria de forma direta influência nas drenagens 
superficiais citadas. O monitoramento sistemático permite a identificação de possíveis interferências, 
e a série histórica apresentada demonstra que não ocorrem alterações significativas no tocante 
superficial. 
 
Os estudos elaborados pela Hidrovia (2012) apresentam a evolução do cone de rebaixamento em 
sentido ao extremo norte, onde pode-se observar o comparativo entre a evolução do cone para os 
próximos 20 anos ressaltando que no sentido sul (cidade de Vazante) não apresenta significativo 
avanço. 
 
O procedimento de desaguamento da mina envolve um sistema de drenagem subterrânea 
gravitacional, utilizando a própria mina como estrutura de drenagem principal associada a um 
conjunto de bombas instaladas em seu interior.  
 
A empresa é detentora da portaria de outorga 1887/2011, solicitada através do Processo IGAM 
3082/2010, outorga para fins de pesquisa hidrogeológica para a Mina do Extremo Norte – Ex MASA. 
A vazão outorgada é de 2.000 m3/h e sua validade 5 anos a contar de 29/06/2011. 
 
A mineração subterrânea da área do extremo norte obteve LI através do processo COPAM 
00104/1988/054/2012, aprovada pela URC COPAM Noroeste. A previsão é de que no futuro as duas 
minas sejam unificadas. 
 
Ressalta-se que deverá ser solicitada nova outorga ou retificação da outorga em vigência, quando 
ocorrer a unificação das duas áreas de mineração, devido ao acúmulo e unificação do volume a ser 
desaguado. 
 
Recomenda-se a continuidade do monitoramento do fluxo hídrico subterrâneo a jusante e 
principalmente a montante do empreendimento a fim de verificar possíveis conseqüências nas 
vazões. 
 
Recomenda-se a utilização de medidas conservacionistas na extensão da mina e ao entorno com a 
finalidade de desviar as águas da chuva impedindo a formação de novas dolinas. 
 
Sugere-se que sejam feitos os monitoramentos de bombeamento, pluviométrico, fluviométrico, 
piezométrico, de recalques e abatimentos conforme a sistemática atualmente adotada e caso haja 
necessidade a inserção de mais locais de monitoramento para garantir o aperfeiçoamento dos 
modelos utilizados no monitoramento hídrico. 
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7. Medidas mitigadoras 
 
Constatados os impactos levantados no presente estudo, a seguir está sendo apresentado um 
conjunto de medidas que resultam no controle e na minimização de seus efeitos: 
 

• Desenvolvimento racional dos trabalhos de lavra, que minimizem os impactos inerentes a este 
tipo de atividade e possibilitem uma recuperação adequada da área;  

 
• Enriquecimento da vegetação nas áreas desnecessárias à lavra com o plantio de espécies 

nativas. Este item visa otimizar a retomada pela vegetação dos espaços ociosos que não tem 
a cobertura das plantas. De preferência devem ser usadas espécies úteis à fauna; 

 
• Restrição na abertura de novas estradas e trilhas, sendo abertas somente aquelas realmente 

necessárias. Evita-se assim a maior fragmentação da cobertura vegetal, garantindo 
corredores para o deslocamento de espécies estritamente florestais; 

 
• Controle da disposição de material estéril oriundo da mineração, em locais seguros/estáveis e 

que não comprometam a vegetação, a linha de drenagem e as terras de cultura localizadas 
nas proximidades. A empresa desenvolve um programa específico para o controle geotécnico 
e ambiental de todos os seus depósitos (SIGDEP – Sistema Integrado para Gestão de 
Depósitos);  

 
• Utilização preferencial de cavas para disposição do estéril ao invés da formação de novas 

pilhas, quando for possível (exaustão). Este expediente visa a utilização de áreas já 
degradadas além de possibilitar a reconformação topográfica de determinadas áreas 
lavradas;  

 
• Umidificação periódica de todas as vias de acesso não pavimentadas, visando a minimização 

dos níveis de emissão de material particulado atmosférico;  
 

• Reabilitação das áreas lavradas à medida que os trabalhos sejam finalizados;  
 

• Controle das águas de superfície e servidas, procedendo-se ao dimensionamento adequado e 
execução de obras do sistema de captação e drenagem em toda a área de lavra inclusive os 
acessos e pátios; 

 
• Sistema de sedimentação dos sólidos porventura carreados a partir dos fluxos provenientes 

das cavas, pátios e estradas. A escolha do local é criteriosa, de modo a não provocar 
interferências no sistema cárstico local; 

 
• Manutenção periódica do maquinário, para obter os menores níveis de ruídos e de poluição 

atmosférica causada por eles, além de economizar divisas, através do menor consumo de 
combustível devido aos motores regulados; 

 
• Execução das operações de manutenção e abastecimento dos equipamentos em local 

devidamente protegido, seguindo as recomendações técnicas das normas ABNT e 
legislações pertinentes; 

 
• Aperfeiçoamento do conjunto de programas de monitoramento, especialmente com análise 

mais cautelosa do acervo de dados pertinentes aos problemas de lavra / pátios / acessos,  
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• Manutenção do controle piezométrico da mina, particularmente nos locais das novas 

intervenções de lavra; 
 

• Programa de educação ambiental, conforme Deliberação Normativa COPAM nº 110/2007, 
envolvendo atividades internas e também junto às comunidades da Cidade de Vazante;  

  
• Plano de Proteção das Cavidades Naturais Subterrâneas tendo como objetivo o estudo, 

monitoramento, proteção e conservação das cavernas e abrigos localizados nas áreas de 
influência do empreendimento as quais poderão sofrer interferência em decorrência das 
atividades de lavra; 

 
• Plano de Fogo adequado de forma a minimizar a vibração e pressão acústica geradas pelas 

detonações realizadas durante os desmontes de rochas; 
 

• Programa de Monitoramento Hidrológico e Hidrogeológico: o empreendimento possui uma 
rede de pontos amostrais – dentre cisternas, corpos d’água (nascentes, cursos d’água e 
outros), piezômetros existentes e novos piezômetros propostos. 

  
Os estudos realizados até o momento estão sendo aprofundados, com o intuito de se obter 
informações hidrogeológicas mais detalhadas que servirão de subsídio ao dimensionamento do 
sistema de desaguamento a ser efetivado, de forma a quantificar com melhor precisão as reais 
perdas de vazão das nascentes impactadas e conseqüentemente estabelecer seus quantitativos de 
restituição induzida. 
  
De forma geral, este programa refere-se o desenvolvimento de modelo hidrogeológico que permita 
simulações cada vez mais precisas das condições de rebaixamento e respostas do NA, no entorno e 
proximidades da mina subterrânea, bem como o monitoramento das condições exocársticas de 
entorno. 
 

• Plano de Gerenciamento de Riscos em Dolomitos – PGRD, este programa em questão, faz-
se necessário, devido a eminente necessidade de um monitoramento constante ao longo do 
processo de rebaixamento que aponte modificações morfológicas externas para que sejam 
implementadas ações com intuito de se evitar a formação de dolinas na área afetada pelo 
cone de rebaixamento. 

 
Este plano de gerenciamento, de modo a se tornar efetivo, deve permear todos os níveis 
operacionais, técnicos e gerenciais da empresa, tanto do ponto de vista conceitual como prático. A 
aplicação deste plano torna a empresa bem preparada, do ponto de vista prevencionista, bem como 
para responder com rapidez e eficiência a eventuais problemas futuros na área da mina e seu 
entorno. 
 

• O Programa de Relacionamento com a Comunidade da Votorantim Metais foi criado para 
facilitar o relacionamento e a integração da empresa com as comunidades vizinhas. Atuando 
como um canal aberto à comunidade, tendo como função prestar informações sobre temas 
relacionados ao meio ambiente local e regional, estimulando a prática de atitudes em prol da 
preservação dos recursos naturais. O programa desenvolve suas atividades por meio dos 
Núcleos de Educação Ambiental. 

 
8. Compensações 
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Compensação Ambiental 
 
O instrumento de política pública que intervém junto aos agentes econômicos, para a incorporação 
dos custos sociais da degradação ambiental e da utilização dos recursos naturais dos 
empreendimentos licenciados, em benefício da proteção da biodiversidade, denomina-se 
Compensação Ambiental, prevista no art. 36, da Lei Federal nº 9.985/2000 (Lei do SNUC) e no 
Decreto Estadual nº 45.175/2009. 

 
No caso de licenciamento ambiental, qualquer implantação e/ou ampliação de empreendimento que 
acarretar significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudos ambientais, o empreendedor deverá apoiar a implantação e manutenção de 
Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral. 

 
Considerando que não houve incidência de compensação ambiental nos processos de licenciamento 
anteriores do empreendimento; 

 
Considerando que a geologia de sua área é perdida após a abertura das lavras modificando de forma 
brusca o relevo, podendo causar erosões voçorocas e assoreamentos; 
 
Considerando que todas as alterações advindas da implantação e operação do empreendimento 
podem ter acarretado aumento da probabilidade de ocorrência de dolinas na zona rural; alteração da 
qualidade de água do lençol subterrâneo e do Rio Santa Catarina; alteração na disponibilidade 
hídrica na zona de influência; aumento da disponibilidade hídrica do Rio Santa Catarina; impactos 
sobre o meio biótico e socioeconômico. Concluindo, a execução de obras subterrâneas traz alteração 
ao meio ambiente, podendo comprometer a qualidade do próprio maciço rochoso, os recursos 
hídricos e levar a fenômenos de subsidência. 

  
Com base no estudo apresentado pelo empreendedor e da vistoria realizada no empreendimento, e 
de acordo com o exposto neste item, a Supram Noroeste de Minas, conclui que a intervenção é de 
significativo impacto ambiental, havendo assim, a obrigatoriedade da Compensação Ambiental, nos 
termos da Lei Federal nº 9.985/2000, e será cobrada na forma de condicionante da licença 
ambiental, expressa no Anexo I. 

 
Compensação Florestal 
 
Por se tratar de mineração subterrânea, atividade onde não existe supressão de vegetação não se 
aplica a incidência da compensação florestal. 

  
9. Avaliação do Desempenho Ambiental 
 
Foram implementadas diversas melhorias nas instalações de beneficiamento, visando a atualização 
da UTM em relação às necessidades futuras, além de modificações que vão permitir melhor 
recuperação do zinco, acarretando conseqüentemente, a redução na geração de rejeitos para a 
barragem. 
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A Votorantim Metais Zinco – Unidade Vazante aderiu a um programa do governo federal denominado 
CICE - Comissão Interna de Conservação de Energia. As CICE's foram formalizadas na 
Administração Pública Federal pelo Decreto 99.656 de 26/10/90 e na Administração Pública Estadual 
através do Decreto 43.696 de 11/12/2003.  
 
O principal objetivo do programa é propor, implementar e acompanhar medidas efetivas de utilização 
racional de energia elétrica além de controlar e divulgar as informações mais relevantes. Com a 
implantação do CICE na Unidade de Vazante os resultados obtidos a partir da otimização do 
consumo de energia tem sido bastante satisfatórios.  
 
Os projetos propostos pela CICE são economicamente viáveis e representam um grande ganho 
ambiental, pois a economia de energia está relacionada diretamente com conservação e redução no 
consumo/ uso e extração dos recursos naturais. Alguns dos projetos propostos pelo CICE são as 
substituições dos motores antigos por motores de alto rendimento, que além de serem mais 
eficientes, apresentam consumo reduzido de energia elétrica. Como também, o estudo da viabilidade 
de implantação de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) objetivando aproveitar o potencial 
elétrico oferecido pelo extravasor da Barragem Aroeira. Este programa busca a cada dia novas 
formas de redução no consumo de energias e recursos naturais.  
 
O comparativo da média anual de consumo de energia elétrica (kWh) em toda unidade e o consumo 
de energia elétrica da Mina Subterrânea, durante o período de 2007 a 2012 foi menor. 
 
Houve decréscimo do gasto de energia elétrica durante o período vigente da licença, demonstrando 
a eficiência energética da Unidade, decorrente do projeto de substituição dos motores antigos por 
novos mais eficientes, garantindo menor consumo de energia elétrica no bombeamento da água 
subterrânea. 
 
O consumo específico de óleo diesel vem apresentando nítida tendência de queda, resultado de um 
trabalho eficiente na manutenção dos equipamentos e regulagem dos motores. Desta forma o 
consumo específico anual (litros/ton de ROM) apresentou uma redução de 53 % no período de 2008. 
Nesse mesmo período houve um aumento relativo a 12% na produção de ROM. Nos outros anos 
pode-se observar essa tendência de aumento na produção de ROM, enquanto que os valores de 
óleo diesel mantiveram uma estabilidade no consumo anual. Observa-se pelos resultados 
apresentados que o consumo de especifico de óleo diesel (em litros por tonelada de ROM), durante o 
período vigente da licença. 
 
A inovação tecnológica mais relevante realizada no empreendimento foi à implantação do Projeto 
Chumbo e Prata, que elimina o envio destes metais para a bacia de rejeitos, recuperando-os, 
minimizando os passivos ambientais e gerando receita financeira para a Votorantim Metais Zinco – 
Unidade Vazante.  
 
Ainda, durante o período de validade da licença vincenda, outras inovações tecnológicas 
contribuíram para melhor gestão e desempenho nos processos. Dentre estas podemos citar: 
 

• Monitoramento do Rio Santa Catarina e várzea por câmara; 
• Perfuração e detonação ascendentes dos blocos de lavra; 
• Uso de emulsão bombeada; 
• Informatização do planejamento e logística de transporte da mina. 

 
 
9.1. Cumprimento das Condicionantes de LO  
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O relatório abaixo refere-se ao atendimento das condicionantes estabelecidas na Licença de 
Operação 264 (Processo COPAM 104/1988/033/2006) da Votorantim Metais Zinco – Unidade 
Vazante para o processo de revalidação de Licença de Operação (Processo COPAM 
104/1988/053/2012) em análise. Cabe ressaltar que o AAF 2953/2008 do tanque de emulsão 
explosiva (Processo COPAM 104/1988/040/2008) não foi descrito neste relatório por não 
apresentarem condicionantes anexadas aos mesmos.   
 
Condicionante 1: “Dar continuidade ao cumprimento da condicionante 2 da LO correspondente ao 
Certificado 597/2002. "Apresentar mensalmente relatórios de piezometria  e do comportamento dos 
fluxos hídricos, acompanhados por gráficos, plantas e perfis, devidamente interpretados. Prazo 
Legal: mensal, a partir da data de renovação da LO.” 
 
O atendimento a esta condicionante tem sido realizado por meio de relatório mensal de piezometria e 
do comportamento dos fluxos hídricos, acompanhados por gráficos, plantas e perfis, conforme 
documentação protocoladas na SUPRAM NOR. 
 
Condicionante 2:  “Dar continuidade ao cumprimento da condicionante 6 da LO correspondente ao 
Certificado 597/2002. "Caso sejam verificadas reduções de vazões em nascentes afetadas pelo 
rebaixamento do nível d'água, as mesmas deverão ser repostas integralmente pela empresa, no 
valor medido do Q7,10. Caso não seja possível a empresa deverá providenciar o fornecimento de 
água a todos usuários. Prazo Legal: a partir da data de revalidação da LO”.  
 
Conforme informado pelo empreendedor no período de vigência da Licença de Operação não foi 
registrado nenhuma redução de vazão nas nascentes no entorno do empreendimento.  
 
Condicionante 3: “Monitorar e apresentar ao órgão Ambiental, estudos de colapsos de estruturas 
cársticas (dolinas, sinkholes, etc) na mina e no seu entorno e informar sobre a ocorrência de 
fenômenos notáveis inesperados, caso seja observado. A periodicidade dos relatórios será mensal, 
conforme definido pela condicionante 8 da LO vincenda. Prazo Legal: a partir da data de revalidação 
da LO.” 
 
Obs.: Conforme OF.005/GEDAM-FEAM-SISEMA de 29/01/08 o prazo desta condicionante passou a 
ser trimestral. 
 
Foram apresentados os estudos de colapsos de estruturas cársticas (dolinas, sinkholes, etc) na mina 
e no seu entorno, conforme documentações protocoladas na SUPRAM NOR, corroborando com o 
PGRD implantado na unidade. 
 
Condicionante 4: “Dar continuidade ao programa de monitoramento hídrico, envolvendo os cursos 
d'água sob influência do empreendimento e os efluentes industriais (condicionante 10 da LO 
referente ao certificado 597/2002).  Prazo Legal: a partir da data de revalidação da LO.” 
 
Esta condicionante vem sendo cumprida conforme documentações protocoladas na SUPRAM NOR. 
A previsão de monitoramento está contida na condicionante 1 da LO 010/2012 , processo  
104/1988/049/2011, onde os pontos e parâmetros de monitoramento de qualidade das águas 
superficiais e efluentes são os mesmos previstos nas duas Licenças de Operação.  
 
Condicionante 5: “Efetuar a clarificação da água subterrânea retirada da mina, promovendo a 
passagem da mesma na barragem de rejeitos (barragem de clarificação) antes de lançar os efluentes 
nos cursos d'água da região (Rio Santa Catarina) - Condicionante 13 da LO referente ao certificado 
597/2002. Prazo legal: a partir da data de revalidação da LO.” 
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Essa condicionante vem sendo cumprida através da operação e monitoramento da Barragem 
Aroeira, onde o efluente bombeado da mina subterrânea sofre o processo de clarificação. A 
comprovação da eficácia do tratamento é feita através do atendimento à condicionante 4 deste 
processo. 
 
Condicionante 6: “Efetuar monitoramento amostral quadrimestral de espécies arbóreas que 
ocorrem na região das nascentes que venham a ser identificados como impactadas pelo sistema de 
rebaixamento e apresentar à FEAM relatório semestral (condicionante 17 da LO referente ao 
Certificado 597/2002). Prazo legal: a partir da data de revalidação da LO.” 
 
Esta condicionante é atendida conforme relatórios quadrimestrais do monitoramento amostral 
quadrimestral de espécies arbóreas que ocorrem na região das nascentes identificados como 
impactadas pelo sistema de rebaixamento.  
 
9.2. Avaliação dos Sistemas de Controle Ambiental 
 
Recursos Hídricos 
 
Os mapas piezométricos e avaliação do nível potenciométrico, apresentaram o comportamento do 
nível de água do aqüífero dolomítico na região da mina de Vazante e adjacências, durante o ano de 
2012 e janeiro de 2013. Os resultados demonstraram que o bombeamento realizado pela lavra 
subterrânea continua sem exercer qualquer influência no comportamento do nível d’água na zona 
urbana de Vazante. 
 
Atesta também, os relatórios de monitoramento que o cone de depressão continua restrito a área da 
mina. Nas demais áreas, fora da área de influência do rebaixamento o nível d’água permanece 
estável, próximo aos níveis originais e seguindo as oscilações naturais dos períodos de cheia e 
estiagem.    
 
Quanto às vazões de bombeamento: de acordo com o monitoramento executado, a principal 
conclusão apresentada é que as vazões drenadas pela mina subterrânea durante o último semestre, 
se mantiveram dentro do previsto. Segundo informado, o gerenciamento de riscos envolvendo áreas 
cársticas não detectou nenhuma inconformidade ou dano ambiental, pessoal ou financeiro. 
  
Na mineração subterrânea o aspecto ambiental que traz maiores preocupações ocorre em função da 
necessidade de rebaixamento do lençol subterrâneo de água. No empreendimento em análise são 
adotados procedimentos que permitem o controle da atividade de desaguamento da mina e 
monitoramento ambiental em sua área de influência.  
 
As medidas principais adotadas são: Implantação de sistema de monitoramento on line das 
descargas e cota do rio Santa Catarina; Vazão de bombeamento e alguns piezômetros do sistema de 
monitoramento piezométrico; Sistema de banco de dados geo-referenciados (ECOHIDRO) do qual 
constam os dados dos sistemas de monitoramento implantados tais como, bombeamento da mina, 
piezométrico, pluviométrico, recalques e dolinamentos.  
 
Os monitoramentos efetuados permitem ainda a constante atualização e aprimoramento dos 
modelos hidrogeológicos elaborados. 
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O empreendimento opera um sistema de monitoramento que permite a obtenção de dados em tempo 
real referente ao bombeamento da mina, a situação da vazão do rio Santa Catarina e do nível d’água 
em piezômetros que possuem medição telemétrica. 
 
Quanto ao monitoramento piezométrico os dados obtidos mostram que o nível d’água apresenta um 
comportamento altamente correlacionável à sazonalidade pluvial, com o cone de rebaixamento 
reduzindo no período de chuva e expandindo no período de seca, estando seus efeitos restritos à 
área do empreendimento.  
 
Monitoramento Hídrico 
 
Quanto aos recursos hídricos, detectou-se que por decorrência da atividade de rebaixamento de 
nível d’água na mina, três nascentes foram impactadas. As nascentes da Olaria e Sucuri secaram 
em 1992 e a nascente do Poço Verde teve sua vazão diminuída lentamente vindo a secar em 1994. 
Tratam-se de nascentes cársticas que ocorrem no contato entre os dolomitos e o filito preto, cujas 
vazões serão restabelecidas ao final das operações de desaguamento da lavra subterrânea.  
 
Os resultados de monitoramento são encaminhados ao IGAM para avaliação e encontram-se de 
forma satisfatória. As condicionantes têm sido apresentadas com a periodicidade estipulada. 
 
 
O monitoramento piezométrico na área da mina em pauta e suas circunjacências é efetuado desde 
1989. Abrange uma rede de piezômetros considerando-se uma área de influência limítrofe ao setor 
oriental da área peri-urbana de Vazante, a SW do Morro Lumiadeira, e o setor meridional ao longo do 
vale do rio Santa Catarina a SSE da mina; abrange também a faixa ocidental e oriental da mega-
lente dolomítica associada ao Grupo Vazante, onde está inserido o corpo mineralizado, e ao norte, 
abrange uma faixa limítrofe à Jazida Extremo Norte (ex-MASA), até o vale do córrego Barroquinha. 
 

                      
 
Os níveis mais baixos observados na mina, até então, são os do corpo brechado e lapa superior, 
refletindo a profundidade do rebaixamento em cota da ordem de 310 metros. A lapa superior 
(dolomito cinza) e a capa (dolomito rosa) mostram um decréscimo gradual nos níveis d’água desde o 
início do bombeamento, em 1989. Em média, tal rebaixamento para a lapa superior, foi de 17m/ano e 
para a capa, de 11m/ano, enquanto que para o corpo brechado, foi de 9m/ano. 
 
A lapa inferior (dolomito cinza), unidade hidro-estratigráfica inferior ao filito Preto, não demonstra 
mudança significativa nos níveis d’água antes de 1999. Com o desenvolvimento do Projeto de 
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Expansão da citada Jazida Extremo Norte, e tendo em vista as atividades minerárias programadas e 
seu respectivo licenciamento ambiental, a Votorantim Metais vem de recém implementar uma rede 
complementar de pontos piezométricos e fluviométricos, além de nascentes e o corpo d’água da 
Lagoa Feia, abrangendo sub-bacias hidrográficas limítrofes ao setor norte da sub-bacia do rio Santa 
Catarina, ou seja:  
 

(i) faixa central ao norte do Barroquinha de regime intermitente e a NNW da jazida Extremo 
Norte, ao longo da mega-lente dolomítica ora mais estreitada, até a faixa a jusante da 
Lagoa Feia de regime intermitente; 

(ii) faixa oriental, cabeceiras da sub-bacia do córrego Ouro Podre sob domínio de filitos da 
Formação Serra do Garrote; (iii) faixa ocidental, cabeceiras SE da sub-bacia do córrego 
Arrenegado, em domínio de dolomitos e estratos pelítico-margosos da Formação Lapa, 
onde ocorrem nascentes e drenagem de regime perene. 

 
Vazões de Bombeamento 
 
O bombeamento médio anual em 2012 foi de 9492 m3/h, tendo a vazão mínima de 7853 m3/h em 
dezembro (final do período seco) e a máxima de 13.285 m3/h em janeiro de 2012. Esta vazão 
máxima foi necessária para desaguar a mina após o evento de inundação causado pelo transbordo 
do rio Santa Catarina. 
 
O principal aspecto em relação às vazões drenadas pela mina subterrânea durante este ano 
hidrológico foi que, apesar do índice pluviométrico (1081 mm) ter sido muito baixo (abaixo da média 
histórica dos últimos 31 anos – 1409 mm), as taxas de bombeamento se mantiveram altas e tiveram 
um aumento expressivo após o início da estação chuvosa. As causas principais deste fenômeno 
foram os eventos de inundação da várzea do Poço Verde em dois anos consecutivos (2011 e 2012) 
devido ao transbordo do Rio Santa Catarina no início do mês de janeiro e março em 2011 e janeiro 
no ano de 2012.   
 
A pós o fim do período de contribuição superficial o decaimento das vazões obedece à uma equação 
exponencial. É importante notar que a vazão ligada unicamente à componente subterrânea tem um 
incremento considerável após o evento de inundação, em função da alta taxa de recarga do aqüífero. 
 
Verifica-se que, embora as vazões de bombeamento tenham ficado sempre abaixo de 13500 m3/h, a 
vazão de entrada de água para a mina teve um pico superior de 20000 m3/h, o que acarretou as 
inundações dos níveis 326, 345 e 388 localizados na parte inferior da mina. 
 
Monitoramento de recalques e dolinamentos 
 
O empreendimento mantém um cadastro atualizado, geo-referenciado de eventos ocorridos 
relacionados ao abatimento de terreno. Desse cadastro constam as características físicas, 
localização, relação com a atividade de lavra, condições no momento da ocorrência e suas causas. 
 
O monitoramento indica a existência de relação das causas dos abatimentos com chuvas, drenagem 
inadequada do terreno, infiltração de água superficial.  
 
Segundo os estudos até então foi verificada a ocorrência de 68 eventos de formação de dolinas, 
sendo 28 de formação de novas dolinamentos e 40 reativações. A proporção desses eventos 
associadas às causas é: Não definida - 47%; Bombeamento induzido - 1,5%; Ocorrência de chuva e 
infiltração de água acumulada em terreno natural – 10,3%; Ocorrência de chuva e infiltração de água 
em terreno drenagem alterada 41,2%. 
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Ainda, segundo os estudos, dos abatimentos de 2006, pode-se observar que 46,3% representam 
dolinamentos novos e 53,7% reativação de dolinas já existentes. Observa-se ainda que 93% dos 
dolinamentos ocorreram em área pertencente ao empreendimento. As associadas podem ser assim 
distribuídas: Bombeamento induzido – 10,7%; Ocorrência de chuva e infiltração de água acumulada 
em terreno natural – 84%; Ocorrência de chuva e infiltração de água em terreno drenagem alterada 
28%. 
 
É importante ressaltar que o aparecimento de abatimentos e recalques não é um fato extraordinário 
quando se trata de áreas cársticas. O empreendimento vem desenvolvendo uma metodologia de 
gerenciamento de riscos para ocupação de áreas dolomíticas do qual o monitoramento de recalques, 
trincas, abatimentos bem como a adoção de medidas diferenciadas para a construção nessas áreas 
estão contribuindo para seu melhor desempenho ambiental. 
 
De acordo com a condicionante n° 03 da portaria 919/2007 a empresa deve manter o monitoramento 
de recalques e dolinamentos e contemplá-los no relatório de consolidação das atividades. 
 
A empresa mantém o monitoramento efetivo, apresentando periodicamente os cadastros e 
ocorrências de abatimentos. Foram cadastrados entre 2010 e 2011, 231 pontos ativos de 
nivelamento que encontram-se em observância. Os pontos são apresentados em mapas, com 
registro fotográfico e acompanhamento de sua evolução temporal. 
 
Aliado a este monitoramento de recalques existe o monitoramento visual constante visando o 
acompanhamento de trincas, drenagens, depressões, abatimentos e quaisquer feições pertinentes a 
efeitos de subsidência de terreno, estando todas as áreas sob constante vigilância. 
 
Segundo relatório apresentado foram registradas 85 ocorrências no ano hidrológico 2011-2012, das 
quais 48 são ocorrências novas e 37 reativações. Nenhuma reativação ocorreu dentro da zona 
urbana de Vazante durante este período. 
  
As feições identificadas, exceto antigas, tiveram como causa principal o ingresso da água de 
superfície em eventos de inundação da várzea em janeiro por transbordo do rio Santa Catarina. Em 
janeiro de 2012, o alagamento da região de várzea, causou o aparecimento/reativação em 52 pontos. 
 
No total, já foram cadastradas 971 dolinas, sendo que 260 são abatimentos novos, 233 reativações e 
478 antigas. É importante ressaltar que são considerados abatimentos antigos aqueles em que 
independente da data de localização, não se sabe a data da sua ocorrência, podendo ter sido 
ocorrido antes e depois da implantação do empreendimento. 
 
Verifica- se uma alta correlação entre a ocorrência de abatimentos novos e o índice pluviométrico 
elevado, uma vez que dolinamentos induzidos por vazamentos e rebaixamento do aqüífero são 
controlados pelo monitoramento visual de tubulações e drenagens e pelo monitoramento 
piezométrico respectivamente. A infiltração natural gerada pela pluviometria e o extravasamento do 
rio Santa Catarina por sobre a várzea do Poço Verde são os principais fatores que regem a 
ocorrência de abatimentos na região. 
 
Os abatimentos ocorridos fora da área da empresa têm as causas claramente definidas, sendo a 
principal a infiltração de água de superfície e nenhuma relação com o rebaixamento de nível d’água 
promovido pela unidade Vazante.  
 
Resíduos Sólidos e Efluentes  
 



 

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental Noroeste de Minas 

 
304295/2013  
26/06/2013 

Pág. 30 de 47 

 

 
Rua Jovino Rodrigues Santana, nº 10, Bairro Nova Divinia, Unaí – MG CEP 38.610-000 – 

Telefax: (38) 3677-9800 

Para o gerenciamento dos resíduos sólidos são utilizados duas ferramentas básicas de gestão, o 
Plano Diretor de Resíduos Industriais e o Grupo de Estudo de Resíduos Corporativo. 
 
O resultado apresentado é o controle total dos resíduos gerados em cada setor da unidade, 
permitindo implantação de melhorias, de forma a reduzir continuamente a geração dos mesmos. 
 
O processo de gestão ambiental da Votorantim Metais Zinco – Unidade Vazante possui como forma 
de acompanhar possíveis interferências provocadas pela operação de toda unidade nos recursos 
hídricos locais, um programa de monitoramento físico-químico e bacteriológico dos principais cursos 
d’água superficiais da área de entorno e dos efluentes gerados em suas unidades. O programa inclui 
diversos indicadores da qualidade da água, dentro dos parâmetros e limites estabelecidos pela 
Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01 de 05/05/2008 e Resolução CONAMA n° 
357 de 17/03/2005. Este monitoramento de efluentes existe desde 1996, tendo sido adequado e 
ampliado conforme as necessidades e evoluções ambientais do empreendimento atendendo dessa 
forma as condicionantes do licenciamento ambiental. Atualmente este programa contempla o 
monitoramento de efluentes mensal de 06 pontos e o envio dos resultados trimestralmente, conforme 
abaixo discriminado.  
 

• P12 – Caixa separadora da pH Transportes;  
• P18 – Sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico da Usicon;  
• P19 – Sistema de Fosse Séptica e Filtro Anaeróbico do CA;  
• P20 – Sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico da Sondagem;  
• P21 – Sistema de Fosse Séptica e Filtro Anaeróbico da PH Transportes;  
• P22 – Sistema de Fosse Séptica e Filtro Anaeróbico do Restaurante da Usicon;  
• P24 – Sistema de Fosse Séptica e Filtro Anaeróbico do Pátio dos Carreteiros;  
• P26 – Sistema de Tratamento Físico Químico das Oficinas do CA.  
 

Nos pontos P12 e P26 são coletadas amostras do efluente oleoso, o qual após tratamento são 
lançados em sumidouro. Já nos pontos P18, P19, P20, P21, P22, P23 e P24 são coletadas amostras 
de efluente sanitário que, também, após tratamento são lançados em sumidouro.  
 
Os resultados do monitoramento são avaliados com base na comparação com os padrões e níveis 
limites definidos pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH - MG nº 01 de 05/05/2008, 
Classe 02 e Resolução CONAMA 357/05, prevalecendo o valor mais restritivo. Esta classificação dos 
cursos d’água utilizada é baseada no Artigo 37 da DN supramencionada. A seguir estão relacionados 
os resumos dos resultados dos monitoramentos ocorridos no período de Março de 2010 a Março de 
2012.  
 
O efluente gerado no ponto P12 é tratado através de caixa separadora de óleos e graxas (SAO). Ele 
é lançado diretamente no solo, porém adotam-se como critério interno de referência, os padrões de 
lançamento de efluentes em corpos hídricos, para avaliar a eficiência do tratamento na caixa 
separadora. 
 
Os resultados deste ponto são satisfatórios, exceto para parâmetros surfactantes nos meses: abril, 
setembro e novembro de 2010, janeiro, fevereiro, junho, outubro e novembro de 2011 e janeiro e 
fevereiro de 2012.  
 
Os resultados aferidos no P26 são satisfatórios em sua maioria.  No mês de abril de 2010, o ponto 
não foi coletado, pois estava em manutenção no momento da coleta.  Nos meses de fevereiro, maio, 
junho e setembro de 2011, os parâmetros surfactantes não atenderam aos limites. O parâmetro 
óleos e graxas não atendeu aos limites no mês de janeiro 2012.  Ressalta-se que a empresa, tem 
desenvolvido ações no sentido de orientar os seus colaboradores para a conscientização ambiental 
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da geração de efluentes nas suas respectivas atividades. Além disso, tem acompanhado 
constantemente a operacionalização do sistema de tratamento de forma a manter em constância a 
qualidade do efluente tratado, uma vez que há grandes variações nas características de qualidade do 
efluente a ser tratado.  
 
Os efluentes gerados nos pontos P18, P19, P20, P21 são tratados por fossa séptica e filtro 
anaeróbico.  
 
O sistema de tratamento de esgoto do P18 apresentou redução 66,67% no mês de junho de 2010. 
Apresentou redução de 60% nos meses de janeiro, março, abril e junho e de 44% no mês de julho no 
ano de 2011, referente ao parâmetro DBO.  
 
Nos meses de abril, maio, setembro e dezembro de 2010, o ponto não atendeu aos padrões para 
lançamento em corpos hídricos por redução. Ressalta-se que, apesar de não atender por redução os 
resultados aferidos nos meses citados respectivamente atende ao limite máximo pela legislação 
vigente. Salienta-se que no mês de maio o resultado aferido para surfactantes excedeu os limites 
estipulados pela resolução CONAMA 357/05 e pela DN COPAM/CERH-MG nº1 para lançamento de 
efluentes nos corpos hídricos.  
 
Nos meses de janeiro, março e abril de 2011, o ponto não atendeu aos limites para lançamento em 
corpos hídricos por redução.  
 
O ponto P19 os resultados aferidos para DBO em 2010, nos meses de abril, maio, agosto, setembro, 
outubro e novembro, em 2011, nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
e em janeiro, fevereiro e março de 2012 não atenderam os padrões preconizados para lançamento 
em corpos hídricos, bem como, para o parâmetro surfactantes durante toda a licença vincenda. Não 
atendeu para o parâmetro pH no mês de agosto de 2011 e em janeiro e março de 2012.  
 
No ponto P20 não foram realizadas amostragens nos meses de abril, maio, agosto, setembro, 
outubro, novembro de 2010, e no ano de 2011 nos meses de janeiro e março, pois não estava 
vertendo no momento das coletas. Este fato ocorre devido à baixa vazão de esgoto para tratamento 
neste ponto. No mês de junho todos os parâmetros atenderam aos limites para a legislação vigente. 
Ressalta-se a eficiência do ponto no mês amostrado, com redução de 83,45% de carga orgânica.  
 
Nos meses de julho e dezembro de 2010, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 
2011, janeiro, fevereiro e março de 2012, os parâmetros DBO e surfactantes não atenderam aos 
limites estipulados pela legislação vigente.  
 
O P21 nos meses de maio e junho de 2010 não foi amostrado, pois estava seco no momento das 
coletas. Apresentou não conformidade nos meses de agosto e setembro de 2010, janeiro, fevereiro, 
março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2011, para o parâmetro DBO e nos meses 
julho, agosto, setembro e outubro de 2010, janeiro, agosto, setembro e dezembro de 2011 e fevereiro 
de 2012 para o parâmetro de surfactantes, conforme padrões estabelecidos pela Resolução e 
COMANA 357/05 e pela DN do COPAM/CERH-MG nº1 para lançamento de efluentes em corpos 
hídricos.  
 
Salienta-se a excelente redução de matéria orgânica no mês de abril de 2010 atingindo 97,27%. A 
baixa redução no tratamento pode estar relacionada à manutenção realizada, pois a mesma tem 
grande importância para o correto funcionamento do sistema. Deve-se considerar o intervalo entre as 
limpezas que varia de acordo com a capacidade do tanque.  
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Os efluentes lançados nos corpos hídricos apresentam resultados dentro dos padrões estabelecidos 
pela Deliberação Normativa COPAM/CERH-MG nº1/2008 e pela Resolução CONAMA 357/2005. Os 
efluentes oleosos que são lançados no sumidouro, também são analisados, conforme a DN 
COPAM/CERH-MG nº1/2008, apesar de a mesma ser de lançamento em corpos d’água.  
 
Salienta-se a ineficiência do tratamento da matéria orgânica do sistema físico-químico. A empresa 
tem buscado alternativas para melhorar a eficiência no mecanismo de tratamento com objetivo de 
enquadrar os seus parâmetros aos limites estabelecidos em legislação. Os efluentes sanitários, 
comparando os limites para lançamento em corpos hídricos, apresentam resultados não conformes 
para DBO e surfactantes em alguns casos.  
 
A retirada do lodo em períodos pré-determinados é de fundamental importância para o bom 
funcionamento das fossas. A não retirada do lodo leva sua acumulação excessiva prejudicando 
sensivelmente as condições operacionais da mesma. A empresa tem avaliado dentro da sua 
estrutura do sistema de gestão e desenvolvimento, ações para melhorar a eficácia no tratamento dos 
efluentes sanitários nas suas áreas. Algumas ações estão sendo tomadas principalmente quanto à 
conscientização dos seus colaboradores em relação ao consumo de produtos que impactam o 
mecanismo de tratamento.  
 
Além das ações tomadas a empresa tem intensificado o trabalho de inspeção e manutenções 
periódicas nas fossas, como forma de assegurar o correto funcionamento das mesmas.  
 
A empresa possui ainda um Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas que tem a 
finalidade de controlar as emissões atmosféricas geradas, com o propósito da manutenção da 
qualidade do ar na área de influência do empreendimento em qualquer uma das etapas, seja na 
implantação, operação ou desativação.  
 
Sobre as emissões provenientes de fontes fixas, os parâmetros analisados (Dióxido de Nitrogênio 
(NO2), Dióxido de Enxofre (SO2) e Materiais Particulados (MP10)) apresentaram dentro dos limites 
estabelecidos pelas legislações vigentes.  
 
Os parâmetros para partículas totais em suspensão (PTS) apresentaram dentro dos padrões 
estabelecidos nas legislações vigentes, material esse proveniente da movimentação de veículos no 
pátio do empreendimento, importante salientar que o empreendimento adota de aspersão de água 
para reduzir a geração do material particulado. 
 
Os monitoramentos de veículos a diesel e equipamentos são realizados trimestralmente, com a 
medição da intensidade de cor de fumaça emitida pelo veículo através da Escala de Ringelmann 
Reduzida, os quais se apresentaram dentro dos padrões estabelecidos pelas legislações vigentes. 
 
Os pontos monitorados do corpo receptor dos efluentes líquidos, encontram-se citados abaixo:  
 

• P0 – Rio Santa Catarina, a Montante da VM (background)  

• P1 – Rio Santa Catarina, a montante do Módulo III  

• P2 – Rio Santa Catarina, a jusante do Módulo III  
 

• P3 – Vertedouro do Módulo III  
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• P4 – Córrego Barroquinha, montante da LCA Sucuri  

• P5 – Córrego Barroquinha, jusante da área industrial  

• P6 – Canal de entrada da água bombeada da lavra subterrânea 

• P7 – Dreno de fundo da barragem Aroeira 

• P8 – Vertedouro da barragem Aroeira (efluente tratado) 

• P9 – Rio Santa Catarina, a montante do vertedouro da Barragem Aroeira  

• P10 – Rio Santa Catarina, a jusante da Barragem Aroeira  

• P11 – Córrego Indaiá, próximo à confluência com o Rio Santa Catarina  
 

Os dados foram avaliados com base na pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH - MG 
nº 01 de 05/05/2008, Classe 02.  
.  
A seguir, avaliações dos dados obtidos durante o período de Março de 2010 a Março de 2012;  
 
Observando os resultados obtidos, nota-se que, de maneira geral, o parâmetro que mais violou os 
limites estipulados pela Resolução CONAMA n° 357/05 e Deliberação Normativa COPAM 01/08 foi 
coliformes fecais. A estação amostral P0 - Montante da área de influência do empreendimento foi a 
que apresentou resultados anômalos mais expressivos para o referido parâmetro, onde nos meses 
amostrados (setembro de 2011 a março de2012) apresentou-se além do borne estipulado, 
ultrapassando a marca de 3.500.000 NMP em fevereiro de 2012. Ressalta-se que este ponto de 
monitoramento não possui qualquer interferência da Votorantim Metais Zinco S/A - Unidade Vazante. 
 
 Os pontos P4 (janeiro e março de 2011 e fevereiro de 2012) P5 (março de 2011 e janeiro a março 
de 2012) e P11 (fevereiro de 2012) também apresentaram valores acima do borne estipulado, porém 
não com tamanha amplitude expressa pela estação amostral P0.  
 
De acordo com o Relatório Anual da Bacia do Rio São Francisco (2009) o parâmetro coliformes 
fecais, avaliando uma série histórica de amostragem, apresentou o segundo maior percentual de 
desacordo com a legislação com 30,40% de ocorrência. O documento evidencia ainda a influência do 
aporte de matéria orgânica, em especial das atividades pecuaristas e do lançamento de esgotos 
domésticos nos corpos de água da bacia do rio São Francisco e afluentes, além da interferência da 
poluição difusa, principalmente devido ao mau uso e manejo inadequado do solo desta bacia.  
 
Ainda, segundo IGAM (2005) os coliformes fecais mostraram-se com maiores ocorrências no período 
chuvoso, sobretudo em regiões onde a pecuária extensiva abrange grandes áreas. Neste período 
ocorre o carreamento de materiais dos solos, principalmente fezes de gado, pelas águas das chuvas 
resultando na contaminação dos corpos de água. No período seco, a maioria dos corpos de água 
monitorados permaneceu com valores médios de coliformes fecais abaixo do padrão legal.  
 
Os resultados atípicos aferidos em maio 2010 e janeiro e junho/2011 para o parâmetro chumbo nos 
pontos P3, P4, P5, P9 e P10 podem estar relacionados à alta pluviosidade do período amostrado, 
pois no decorrer das amostragens, não se verificou a presença do metal em destaque. Outro fator 
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que pode estar associado aos valores anormais encontrados para o elucidado parâmetro no período 
supracitado, é a possibilidade de contaminação da amostra no processo de amostragem, pois como 
já dito, nas campanhas posteriores não houve recorrência do valor anômalo.  
 
Na bacia do rio Paracatu, os metais pesados como cobre, cádmio e chumbo apresentaram valores 
desconformes com os padrões legais em 4,30%, 4,10% e 4,0% das análises realizadas, 
respectivamente, no período de 1997 a 2004. As ocorrências destes metais estão associadas à 
utilização de fertilizantes fosfatados e calcários, que na sua grande maioria possuem micronutrientes 
como cobre, zinco, chumbo e até mesmo o cádmio na sua composição (IGAM, 2005). E, com a 
precipitação pluviométrica atenua-se os processos de lixiviação, carreando esses metais para dentro 
dos mananciais.  
 
A campanha de monitoramento também apresentou resultados atípicos para DBO nas estações P0 e 
P1 (janeiro/2012) P9 (junho/2011) P10 (novembro e dezembro 2010) e P11 (dezembro/2010). O 
valor anormal nos meses de janeiro, novembro e dezembro podem estar associados ao aumento da 
pluviosidade onde a matéria orgânica presente nos solos é carreada para dentro dos mananciais. Já 
o resultado encontrado em junho pode ter sido ocasionado pela época de seca (transição outono-
inverno), pois segundo Lima (2004), na época de seca, devido a uma menor vazão nos corpos 
d’água, há maior evaporação da lamina d’água e consequente elevação na concentração de 
poluentes e sedimentos na coluna d’água. Assim, a elevação da DBO em junho pode ter sido 
influenciada por um maior aporte de poluentes provenientes das atividades rurais (lançamento de 
efluentes sanitários e atividades agrossilvipastoris) no entorno do rio, associado ao período de 
estiagem. 
  
A elevação nos índices do parâmetro manganês total, que se apresentou fora dos padrões nas 
estações P0 (janeiro, março, outubro e dezembro/2011 e janeiro/2012), P1 (março e dezembro/2011 
e janeiro/2012), P2 (março/2011 e fevereiro/2012), P4 (janeiro a agosto/2011 e fevereiro/2012), P5 
(março, abril e maio/2011), P9 e P10 (janeiro e março/2011 e janeiro e fevereiro/2012), P11 
(fevereiro/2012) pode estar associada primeiramente às chuvas ocorridas na região, bem como as 
causas mencionadas abaixo. Já para o ponto P3, houve uma elevação dos parâmetros Chumbo 
Total e Zinco Total, durante apenas nos meses de maio e junho de 2011. Este fato indica uma 
situação atípica, pois durante todo o período amostral, os parâmetros apresentaram-se dentro dos 
limites indicados pelas resoluções.  
 
O parâmetro manganês total foi um dos que apresentou maior número de violações entre as 
estações amostradas, ficando atrás apenas do parâmetro coliformes termotolerantes. Os principais 
fatores de degradação ambiental que podem ser apontados como contribuintes destes resultados 
são os lançamentos de esgotos domésticos nos corpos de água, além do manejo inadequado do 
solo causado, sobretudo, pelas atividades do setor minerário, metalúrgico e agrícola. 
  
A ocorrência natural de manganês no solo da região contribui para que valores mais elevados 
possam ser encontrados nas águas da bacia do rio São Francisco. O resultado da variável 
comentada acima pode estar associado aos impactos das atividades agrícolas desenvolvidas na sub-
bacia em geral, além dos lançamentos dos efluentes industriais diversos, a interferência das 
atividades minerárias (extração de areia) na qualidade desses corpos de água e o avanço intenso 
dos processos erosivos ao longo dos corpos de água (IGAM, 2009). 
  
Para o ponto P4 - locado a montante do lançamento de efluentes da Unidade, o valor aferido para 
oxigênio dissolvido em agosto/2011 e março/2012 teve um pequeno desvio, aferindo 4,0 mg/L e 4,80 
mg/L, respectivamente. O preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 e pela Deliberação 
Normativa COPAM 01/08 é de, no mínimo, 5,0 mg/L de OD. O monitoramento deste parâmetro no P4 
teve inicio em janeiro de 2011, sendo a última coleta aferida neste ponto durante este ano foi em 
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agosto e, nos meses precedentes (janeiro a julho) os resultados aferidos para o mencionado 
parâmetro ficaram de acordo com o estipulado. Dessa forma, pode-se associar o fato ao período de 
estiagem, pois trata-se de um ponto intermitente e, com a época de seca, a vazão do mesmo foi 
reduzida, podendo ter interferido no índice do oxigênio dissolvido presente no corpo hídrico, logo 
pode-se dizer que a alteração foi pontual. A partir de setembro este corpo hídrico não apresentou 
vazão de água suficiente para realizar as campanhas de amostragem. Para o resultado não 
conforme aferido em março/2012, pode-se associar o fato ao aumento da precipitação. Como dito 
anteriormente, o ponto está locado a montante da área de lançamento de efluentes da Votorantim 
Metais Zinco S/A - Unidade Vazante. 
  
Os resultados obtidos para o parâmetro pH durante o monitoramento de 2011, estiveram de acordo 
com os limites estabelecidos pela legislação para águas superficiais classificadas como classe 2, 
com valores médios entre 6,67 e 8,39. Observa-se apenas um valor anômalo de 9,10 no ponto P5 no 
mês de fevereiro e no ponto P10 (5,89) no mês de janeiro.  
 
As alterações no pH de corpos d’água sofrem influência dos despejos domésticos e industriais, 
sendo também diretamente influenciado pela temperatura, onde o valor ideal para aferição do pH é 
em torno de 25 ºC. Como se observa, os resultados atípicos foram aferidos no verão (janeiro e 
fevereiro), podendo estes ter sido influenciado pelas altas temperaturas do período, pois como se 
pode comprovar, nos demais meses o fato não foi reincidente. Além disso, na bacia do rio Paracatu 
predominam os solos latossolos, que possuem baixa fertilidade e acidez elevada (baixo pH), 
necessitando aplicações de corretivos como calcário (que elevam o pH) e fertilizantes para atingirem 
produtividade satisfatória.  
 
Para os parâmetros sólidos suspensos e turbidez, observou-se resultados acima do limite de 
legislação principalmente nas épocas chuvosas, podendo associar o fato, possivelmente, a 
pluviosidade. Segundo dados do IGAM (2010), o Rio Paracatu (UPGRH SF7) teve ocorrências de 
turbidez, cor verdadeira, sólidos em suspensão totais e manganês total ao longo das suas estações 
de monitoramento, principalmente nas campanhas características do período chuvoso. Os resultados 
das variáveis comentadas acima estão associados aos impactos das atividades agrícolas 
desenvolvidas na sub-bacia em geral, além dos lançamentos dos efluentes industriais diversos, a 
interferência das atividades minerárias (extração de areia), na qualidade desses corpos de água e o 
avanço intenso dos processos erosivos ao longo dos corpos de água. Ainda segundo IGAM (2005), 
as atividades agrícolas, pecuária extensiva e monoculturas desenvolvidas em diversas regiões da 
bacia do rio Paracatu podem estar contribuindo com os altos valores de turbidez observados 
principalmente no período chuvoso. Estas ocorrências refletem principalmente o uso intensivo de 
insumos agrícolas e ao manejo inadequado do solo da região.  
 
Por fim, para zinco total, observam-se resultados irregulares nas estações amostrais P1 
outubro/2010, P3 maio/2011, P5 e P10 ambos em janeiro/2011. A legislação estipula como limite 
máximo 0,18 mg/L. A elevação no índice do parâmetro pode ser considerada pontual, onde 
possivelmente foi ocasionada pelas chuvas que ocorreram na região na época da amostragem, pois 
o aumento da precipitação provoca grande lixiviação e arrasto de sedimentos e consequente 
aumento do parâmetro em questão nos corpos hídricos. Como nota-se nos resultados subseqüentes 
não fora observado valores acima dos limites preconizados. Salienta-se também, que a incerteza 
para o mencionado parâmetro é de ± 0,05 mg/L, dessa forma, o resultado aferido no ponto P5 pode 
ser de 0,19 mg/L (extremamente próximo ao limite aceitável) e a estação P10 - 0,15 mg/L (dentro dos 
limites estipulados)  
 
Além do mais, segundo Júnior et al. (2008) a região de Vazante-MG se trata de uma área com 
elevados teores de zinco. Assim, a impossibilidade de diferenciar anomalias geogênicas daquelas 
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advindas de processos de contaminação relacionados à ação antrópica sugere estudos sobre a 
distribuição e formas de zinco na região. 
  
A avaliação dos corpos hídricos no entorno da Votorantim Metais – Unidade Vazante, em 2011 e 
primeiro trimestre de 2012, assim como do efluente gerado pelo empreendimento, evidenciam que as 
alterações observadas no rio santa Catarina e afluentes são ocasionadas por fontes de poluição 
externas à unidade. Os resultados irregulares observados nos pontos de amostragem à jusante do 
empreendimento ocorreram, em sua maioria, nos respectivos pontos à montante.  
 
As violações dos limites estipulados pelas legislações pertinentes ocorreram com maior frequência 
nos meses característicos do período chuvoso. Os pontos P0, P1, P2, P4, P5, P10 e P11 
apresentaram resultados acima dos padrões para parâmetros influenciados pela elevação da 
pluviosidade, tais como coliformes fecais, chumbo, manganês total, sólidos suspensos, turbidez e 
zinco. Também detectou-se em monitoramentos isolados desvios nos parâmetros DBO, OD, pH. Os 
mesmos podem ter sido ocasionados por alterações pontuais, uma vez que não voltaram a ocorrer.  
 
Em relação ao efluente lançado pela Votorantim Metais – Unidade Vazante (P8) verifica-se que o 
mesmo atendeu às Resoluções CONAMA n° 357/05 e 430/11 e à Deliberação Normativa COPAM 
01/08 para lançamento de efluentes em corpos hídricos, exceto para o parâmetro sólido suspensos 
na amostragem de junho/2011. A alteração em questão pode ser considerada pontual, 
caracterizando algum evento atípico no empreendimento, pois nos demais meses de monitoramento 
não foram identificadas outras anormalidades.  
 
Como explicitado acima, notou-se em alguns meses de monitoramento a elevação nas 
concentrações de alguns metais como chumbo, manganês e zinco. Monitoramentos anteriores 
(IGAM, 2005) revelam que altas concentrações dessas substâncias nos corpos hídricos e solos da 
região são comuns, devido principalmente ao mau uso do solo e ao emprego de fertilizantes 
fosfatados e calcários, contendo micronutrientes como cobre, zinco, chumbo e cádmio na sua 
composição. Além disso, os maiores índices foram observados nos meses de maior precipitação, 
fato que acentua a lixiviação, e consequente carreamento desses metais para dentro dos 
mananciais.  
 
O zinco, dentre os metais citados, é um dos mais abundantes nos solos da região de Vazante-MG. A 
mineralização em Vazante é composta principalmente de willemita (Zn4(Si2O7)) e calamina (também 
denominado hemimorfita, Zn4(Si2O7) (OH)2H2O) e está associada a rochas carbonáticas da 
Formação Vazante, com corpos de minério formados por veios associados a uma falha longitudinal 
de direção NE. Os solos da região são desenvolvidos sobre rochas calcárias e com presença 
significativa de óxidos de Fe e matéria orgânica.  
 
Em um estudo sobre a distribuição das diferentes formas de Zinco nos solos das áreas anômalas da 
região de Vazante, Júnior et al. (2008) verificou que, os teores de Zn nos perfis localizados a 
montante dessas regiões são semelhantes ou superam aqueles localizados a jusante. As áreas a 
jusante apresentaram os menores teores médios de Zn. Estas áreas apresentam solos mais 
intemperizados, com textura mais argilosa e em cota inferior, em relação às áreas mineralizadas (não 
explorada e em exploração). Além disso, os valores médios não diferem estatisticamente em relação 
às áreas da montante. Portanto, os resultados obtidos decorrem do fato de ser esta uma região 
anômala, onde existe uma faixa mineralizada com um potencial de contaminação natural, mas não 
caracterizam a dispersão do Zinco nas áreas adjacentes como fruto de atividade antrópica.  
Os teores relativamente elevados nas frações solúvel e trocável devem-se ao acúmulo de material 
orgânico nas camadas superficiais que se decompõe ou é solubilizado em função dos altos valores 
de pH natural do ambiente. Assim, o Zn associado à fração mais lábil da matéria orgânica torna-se 
disponível, passando a fazer parte das formas solúvel e trocável. Tais mecanismos podem produzir 
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uma contaminação natural, notadamente na superfície dos solos, pela reciclagem biológica. O 
material humificado, por sua vez, favorece a complexação e a manutenção dos teores relativamente 
elevados das formas ligadas à matéria orgânica (JÚNIOR et al., 2008).  
 
Pelo estudo, percebeu-se que não se pode presumir efeito antrópico na dispersão do Zinco em áreas 
adjacentes à zona de mineralização, uma vez que não houve diferença significativa entre os teores 
de Zinco das áreas a montante e a jusante em todas as formas químicas avaliadas.  
 
Situação também evidenciada no monitoramento da região ao longo de março de 2010 a março de 
2012, onde praticamente todos os resultados desconformes com os respectivos limites aceitáveis, 
principalmente metais pesados e coliformes fecais, foram observados nos pontos de amostragens 
alocados em áreas não influenciadas pela Votorantim Metais – Unidade de Vazante. As elevações 
observadas advêm, provavelmente, do lançamento de esgotos sem tratamento, das atividades 
agropecuárias e cargas difusas, além da supressão da vegetação. 
  
Em suma, salienta-se que, como mencionado anteriormente, a estação amostral P8 - Vertedouro da 
Barragem Aroeira (efluente descartado pela Unidade) obteve resultados durante todo o período 
citado no presente relatório em acordo com os limites estipulados pela legislação vigente para 
lançamentos de efluentes em corpos hídricos. Destaca-se também que os parâmetros aferidos em 
desacordo aos limites estipulados para águas superficiais não sofreram interferência dos efluentes 
da Votorantim Metais - Unidade Vazante, uma vez que os resultados aferidos no P8 ( foram inferiores 
aos encontrados nos cursos d’água. Dessa forma descartasse o efluente da unidade como eventual 
contribuinte as transgressões ocorridas para alguns parâmetros nos cursos d’água monitorados no 
período compreendido entre março/2010 a março/2012. 
 
 
10. Controle Processual  
 

Trata-se de requerimento de Revalidação de Licença de Operação para as atividades de 
lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas, com ou sem tratamento e estocagem e/ou 
comércio atacadista de produtos químicos em geral, inclusive fogos de artifício e explosivos, 
exclusive produtos veterinários e agrotóxicos. 

O processo encontra-se devidamente instruído e formalizado, estando à documentação 
juntada em concordância com Deliberação Normativa COPAM nº 74/04, com a Resolução 
CONAMA nº 237/97 e com as exigências constantes o Formulário de Orientação Básica Integrado.    
 A reserva legal do empreendimento encontra-se preservada e devidamente averbada junto 
ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Vazante/MG. 
 Não haverá supressão de vegetação.   

A água a ser utilizada no empreendimento encontra-se devidamente outorgada pelo IGAM, 
conforme Portaria de Outorga nº 1805/2008 de 17/12/2008, com validade para 05 anos. Possui 
também a Portaria de Outorga nº 0919/2007, de 18/07/2007, com validade de 05 anos, com a 
ressalva de que a mesma encontra-se com análise técnica concluída pelo deferimento da 
renovação e retificação, através do processo 19288/2011.  
 Haverá necessidade de realização de Compensação Ambiental, nos termos da Lei Federal 
nº 9.985/2000, e será cobrada na forma de condicionante da licença ambiental, expressa no Anexo 
I, deste Parecer, uma vez que haverá intervenção de significativo impacto ambiental. 

A análise técnica é favorável ao deferimento da licença em discussão com prazo de 
validade de 06 (seis) anos, desde que respeitada as condicionantes constantes  em  seu  Anexo  I.  
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Foram feitas as publicações devidas conforme consta às fls. 528 a 531 dos autos.  
Conforme consulta realizada ao SIAM (Sistema Integrado de Informação Ambiental), os 

custos de análise do Processo Administrativo foram integralmente quitados. 
Neste sentido, nada obsta ao pedido do empreendedor referente à revalidação da licença 

de operação. 
 
11. Conclusão 
 
A equipe interdisciplinar da Supram Noroeste de Minas sugere o deferimento da Revalidação da 
Licença de Operação, para o empreendimento Votorantim Metais Zinco S.A., Unidade Vazante para 
as atividades lavra subterrânea em áreas cársticas com tratamento e estocagem de produtos 
químicos em geral, localizado no município de Vazante/MG, pelo prazo de 06 (seis) 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 Unidade 
Regional Colegiada do Copam Noroeste de Minas. 
 
Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer condicionantes 
previstas ao final deste parecer único (Anexo I) e qualquer alteração, modificação e ampliação sem a 
devida e prévia comunicação a Supram Noroeste de Minas, tornam o empreendimento em questão 
passível de autuação. 
 
Cabe esclarecer que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental Noroeste de Minas, 
não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados nesta 
licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto a eficiência 
destes de inteira responsabilidade da(s) empresa(s) responsável(is) e/ou seu(s) responsável(is) 
técnico(s). 
 
Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa nem substitui a obtenção, pelo 
requerente, de outras licenças legalmente exigíveis. Opina-se que a observação acima conste do 
certificado de licenciamento a ser emitido. 
 
As revalidações das licenças ambientais e outorgas deverão ser efetuadas nos termos da 
Deliberação Normativa COPAM nº 17/1996 e da Portaria IGAM nº 49/2010, respectivamente. 
 
Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas no 
Anexo I deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria SUPRAM NOR, mediante análise 
técnica e jurídica, desde que não alterem o mérito/conteúdo das condicionantes. 
 
12. Anexos 
 
Anexo I. Condicionantes para Revalidação da Licença de Operação (REVLO) da Votorantim Metais 
Zinco – Unidade Vazante. 
   
Anexo II. Programa de Automonitoramento da Revalidação da Licença de Operação (REVLO) 
Votorantim Metais Zinco – Unidade Vazante. 
 
Anexo III. Relatório Fotográfico do Empreendimento Votorantim Metais Zinco – Unidade Vazante. 
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ANEXO I 
 

Condicionantes para Revalidação da Licença de Operação (REVLO) da Votorantim Metais 
Zinco S.A., - Unidade Vazante. 

 
Empreendedor: Votorantim Metais Zinco S.A 
Empreendimento: Votorantim Metais Zinco S.A., - Unidade Vazante 
CNPJ: 42.416.651/0010-06 
Município: Vazante 
Atividade(s): Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento 
e estocagem e/ou comércio atacadista de produtos químicos em geral, inclusive fogos de 
artifício e explosivos, exclusive produtos veterinários e agrotóxicos. 
Código(s) DN 74/04: A-02-05-4 e F-01-04-1 
Processo: 00104/1988/053/2012 
Validade: 06 (seis) anos   

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido 
no Anexo II. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 
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02 

Dar continuidade à apresentação mensal de relatórios de 
piezometria e do comportamento dos fluxos hídricos, 
acompanhados por gráficos, plantas e perfis, devidamente 
interpretados. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

03 

Caso sejam verificadas reduções de vazões de recursos hídricos 
superficiais ou subterrâneos, afetadas pelo rebaixamento do nível 
d'água, as mesmas deverão ser repostas integralmente pela 
empresa, no valor medido do Q7,10. Caso não seja possível, a 
empresa deverá providenciar o fornecimento de água a todos os 
usuários. Comunicar formalmente a SUPRAM NOR as medidas 
adotadas. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

04 

Executar o plano de monitoramento hidrológico-hidrométrico e 
hidrogeológico-piezométrico com dados georreferenciados 
atualizados, com apresentação anual de relatório descritivo e 
fotográfico das ações executadas com Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, dos responsáveis pela 
elaboração.  

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

05 

Protocolar perante a Gerência de Compensação Ambiental do 
IEF, no prazo máximo de 30 dias contados do recebimento da 
Licença, processo de compensação ambiental, conforme 
procedimentos estipulados pela Portaria IEF nº 55, de 23 de abril 
de 2012. 

 
 

30 dias 

06 Apresentar o Plano de Fechamento de Mina (PAFEM) atualizado, 
nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 127/2008. 90 dias 

07 

Apresentar relatórios de consolidação conclusivos dos dados de 
monitoramento, contemplando as atividades desenvolvidas no 
sistema de rebaixamento da mina subterrânea, incluindo dados de 
monitoramento das vazões de bombeamento, atualização das 
frentes de desaguamento, sistemas aqüíferos drenados e 
fluxograma dos caminhos percorridos pela água no subsolo e na 
superfície e contemplando análise e avaliação dos dados obtidos.  

Semestralmente 

08 
Apresentar comprovante de envio da declaração de carga 
poluidora, nos termos da Deliberação Normativa Conjunta 
CERH/IGAM n° 01/2008. 

Anualmente 

09 
Realizar manutenção periódica dos sistemas de Separação de 
Água e Óleo – SAO (caixas e canaletas), destinando a borra 
oleosa a empresa devidamente regularizada ambientalmente. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

10 

Manter Programa de Educação Ambiental, segundo a Deliberação 
Normativa COPAM nº 110/2007, voltado para os públicos interno 
e externo, contendo as atividades realizadas e os resultados 
alcançados. Enviar relatórios anuais à SUPRAM NOR. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

11 

Manter arquivados certificados emitidos por empresas 
responsáveis pelo recolhimento do óleo retirado da caixa 
separadora de água e óleo, bem como dos resíduos sólidos 
contaminados (embalagens, estopas, borra e areia da caixa 
SAO), considerados pela ABNT NBR 10.004 como “Resíduos 
Classe-1”. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 
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12 
Solicitar previamente à SUPRAM NOR autorização, caso seja 
necessária a perfuração de novos poços para compor o sistema 
de rebaixamento e monitoramento. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

13 
Apresentar comprovante de entrega do inventário de resíduos 
sólidos industriais à FEAM, nos termos das Deliberações 
Normativas COPAM nº 90/2005 e 131/2009. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

14 

Comunicar formalmente à SUPRAM NOR qualquer evento de 
dolinamento no leito de cursos d’água na área de influencia da 
mina, eventos atípicos de fluxos de água no interior da mina e 
alterações do regime hídrico do rio Santa Catarina, decorrentes 
do rebaixamento na mina. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 

15 

Apresentar cópia do Relatório de Reavaliação de Reserva 
protocolado junto ao DNPM, bem como a cópia da Portaria de 
Lavra ou equivalente contemplando as substâncias chumbo e 
prata.  

30 dias após a 
emissão dos 

documentos pelo 
DNPM 

16 
Apresentar Plano de Utilização de Água – PUA, conforme 
Deliberação Normativa CERH nº 37/2011.  

No prazo estabelecido 
na referida Deliberação 

Normativa 

17 
Realizar adequações e manutenções criteriosas nos sistemas de 
tratamento de efluentes líquidos, visando obter melhoria na 
eficiência do tratamento. 

Durante a vigência da 
Revalidação da 

Licença de Operação 
 
* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 
do Estado. 
 
Obs. Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos anexos 
deste parecer poderão ser resolvidos junto à própria Supram, mediante análise técnica e jurídica, desde que 
não altere o seu mérito/conteúdo. 
 
 
 

ANEXO II 
 

Programa de Automonitoramento da Revalidação da Licença de Operação (REVLO) da 
Votorantim Metais Zinco S.A., - Unidade Vazante. 

 
Empreendedor: Votorantim Metais Zinco S.A 
Empreendimento: Votorantim Metais Zinco S.A., - Unidade Vazante 
CNPJ: 42.416.651/0010-06 
Município: Vazante 
Atividade(s): Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento e 
estocagem e/ou comércio atacadista de produtos químicos em geral, inclusive fogos de artifício e 
explosivos, exclusive produtos veterinários e agrotóxicos. 
Código(s) DN 74/04: A-02-05-4 e F01-04-1 
Processo: 00104/1988/053/2012 

Validade: 06 (seis) anos Referencia: Programa de Automonitoramento da Revalidação da 
Licença de Operação 

 
1. Monitoramento das águas superficiais 
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Temperatura Mensal
ABS Mensal
Acidez Total Mensal
Alcalinidade Total Mensal
Cádmio Total Mensal
Cálcio Mensal
Carbonatos Mensal
Chumbo Total Mensal
Coliformes Termotolerantes (Fecais) Mensal
Coliformes Totais Mensal
Condutividade Elétrica Mensal
Demanda Bioquímica de Oxigenio Mensal
Demanda Química de Oxigênio Mensal
Dureza Total Mensal
Estreptococos Fecais Mensal
Fluoretos Mensal
Manganês Solúvel Mensal
Manganês Total Mensal
Óleos e Graxas Mensal
Oxigênio Dissolvido Mensal

Diário

Mensal
Sólidos Dissolvidos Totais Mensal

Diário

Mensal
Sólidos Sedimentáveis Mensal
Sólidos Totais Mensal
Sulfatos Mensal

Diário

Mensal
Zinco Total Mensal

Águas superficiais

pH

Turbidez

Sólidos em Suspensão

P0 - Montante da VM VZ
P1 - Montante do Módulo III
P2 - Jusante do Módulo III

P4 - Montante Córrego Barroquinha
P5 - Jusante Córrego Barroquinha
P9 - Montante barragem Aroeira 
P10 - Jusante barragem Aroeira

P11 - Córrego Indaiá (afluente RSC)

nº de 
pontos

8 pontos

Frequência amostragemPontos Parâmetros

 
 
 

 
 
 
2. Monitoramento de águas subterrâneas 
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Frequencia

Alcalinidade Semestral

Bicarbonato Semestral

Carbonato Semestral

pH Semestral

eh Semestral

Condutividade elétrica Semestral

Turbidez Semestral

Arsênio Semestral

Cádmio Semestral

Chumbo Semestral

Cloreto Semestral

Ferro Semestral

Fluoreto Semestral

Manganes Semestral

Nitrato Semestral

Nitrito Semestral

Prata Semestral

Sódio Semestral

Sólidos Dissolvidos totais Semestral

Sulfatos Semestral

Zinco Semestral

E. coli Semestral

Coliformes termotolerantes Semestral

Temperatura Semestral

ABS Semestral

Óleos e graxas Semestral

Dureza Semestral

Toxicidade Anual

PZ 145 MA; PZ144 LS; 
PZ 189 LI; PZ 182 LI; 

PZ 159 LS; PZ 168 CA; 
PZ 200 LS; PZ 171 MA; 
PZ 212 LS; PZ 169 FI; 
GT 509 - surgência

PARAMETROS

Programa de Monitoramento de águas subterrâneas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Monitoramento de ruído: manter os pontos e as freqüências (anualmente) 
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4. Sistema de Gerenciamento de Barragens 
 
Manter o monitoramento geotécnico feito por piezômetros, pluviometria, medidores de vazão, marcos 
superficiais, indicadores de nível d’água (INA) e Nível de água (NA) do reservatório. 
 
A Barragem Aroeira deve ser acompanhada com o Sistema de Gestão Integrado (SIGBAR), 
desenvolvido pela Geoconsultoria. A barragem é alteada por etapas e o N.A. do reservatório tem sido 
mantido abaixo do requerido para a borda livre. 
 
A Geoconsultoria classifica a condição de segurança da Barragem Aroeira como “satisfatória“. 
As informações devem continuar sendo acompanhadas mensalmente e encaminhada ao órgão 
ambiental e o Relatório de Auditoria de Segurança de Barragens em cumprimento a DN COPAM 
62/02 e 87/05. 
 
 
 
5. Ecotoxicidade: 
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Manter, anualmente testes ecotoxicológicos com microcrustáceos nas águas sob influência da 
Unidade Vazante, nos pontos de monitoramento descritos abaixo: 

 
         Pontos de monitoramento  

 
 

 
6. Resíduos Sólidos 
 
Arquivar as análises para eventuais fiscalizações por parte do órgão ambiental, os relatórios de 
controle e disposição dos resíduos sólidos gerados, contendo, no mínimo os dados do modelo 
abaixo, bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas 
informações. 

Modelo da planilha de controle de resíduos: 

RESÍDUO TRANSPORTADOR DISPOSIÇÃO FINAL 
Empresa 

responsável 

Denominação Origem Classe 

Taxa de 
geração 

no 
período 
(kg/mês) 

/ 
(L/mês) 

Razão 
social 

Endereço 
completo 

com telefone 

Forma 
(*) Razão 

social 

Endereço 
completo 

com 
telefone 

OBS. 

          
 (*)1 – Reutilização 6 – Co-processamento 
     2 – Reciclagem 7 – Aplicação no solo 
     3 – Aterro sanitário 8 – Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 
     4 – Aterro industrial 9 – Rerrefino de óleo 
     5 – Incineração 10 – Outras (especificar) 

 
Os resíduos/efluente devem ser destinados somente para empreendimentos ambientalmente 

regularizados junto à administração pública. 

Em caso de alterações na forma de disposição final de resíduos, a empresa deverá comunicar 
previamente a SUPRAM NOR, para verificação da necessidade de licenciamento específico. 
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As doações de resíduos/efluentes deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 
empreendimento, após prévia anuência do órgão ambiental. Caso afirmativo, as notas fiscais de 
vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos poderão ser 
solicitados a qualquer momento para fins de fiscalização, e deverão ser mantidos disponíveis pelo 
empreendedor. 

7. Controle de Vazões 
 
Prosseguir com o controle de vazões para garantir o monitoramento dos pontos de coleta de água e 
efluente. Quando ocorrer qualquer variação, os parâmetros de referência devem ser revistos e 
comunicado a SUPRAM.  
 
 

IMPORTANTE 
 

• Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de Automonitoramento 
poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM NOR, face ao desempenho 
apresentado; 

• A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar acompanhada da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) responsável(eis) técnico(s), 
devidamente habilitado(s); 
 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição original do 

projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser previamente informada e 

aprovada pelo órgão ambiental. 
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Rua Jovino Rodrigues Santana, nº 10, Bairro Nova Divinia, Unaí – MG CEP 38.610-000 – 

Telefax: (38) 3677-9800 

ANEXO III 
 

Relatório Fotográfico do empreendimento Votorantim Metais Zinco S.A., - Unidade Vazante 
 

Empreendedor: Votorantim Metais Zinco S.A  
Empreendimento: Votorantim Metais Zinco S.A., - Unidade Vazante  
CNPJ: 42.416.651/0010-06  
Município: Vazante  
Atividade(s): Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas cársticas com ou sem tratamento 
e estocagem e/ou comércio atacadista de produtos químicos em geral, inclusive fogos de 
artifício e explosivos, exclusive produtos veterinários e agrotóxicos. 

 

Código(s) DN 74/04: A-02-05-4 e F01-04-1  
Processo: 00104/1988/053/2012  

Validade: 06 (seis) 
anos 

                                         
Revalidação da 
Licença de Operação 

  

 

        

 

 
Foto 3. Abatimento de choco em Mina                                Foto 4. Cadastramento de dolinas 
Subterrânea 

Foto 01. Vista da frente de lavra subterrânea. Foto 02.  Tanque para armazenagem aérea de emulsão. 


