
 
 
À UNIDADE REGIONAL COLEGIADA NOROESTE DE MINAS DO CONSELHO ESTADUAL DE 
POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – URC/COPAM NOROESTE DE MINAS 
 
Processo: 15699/2006/003/2014 

Fase de Licenciamento: Licença de Operação Corretiva 
Empreendimento: Gerdau Aços Lomgos 
Atividade: Produção de carvão vegetal de floresta plantada 
Classe: 5 
Município: João Pinheiro/MG 
 
 
1. Histórico 
 
Trata-se de procedimento de Licença de Operação Corretiva para o empreendimento 
denominado Gerdau Aços Longos. 
 
O processo foi a julgamento na 88ª Reunião Ordinária da URC/COPAM Noroeste, ocorrida em 
27/10/2016, tendo sido pedido vista ao processo pelos conselheiros representantes do 
Ministério Público e FIEMG. 
 
 
2. Relatório 
 
Trata-se de requerimento de Licença de Operacional Corretiva – LOC formalizado pela  
empresa Gerdau Aços Longos.  
 
De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 74/04 a atividade requerida no Processo 
Administrativo COPAM N° 15699/2006/003/2014, é a produção de carvão vegetal, oriundo de 
floresta plantada, código (G-03-03-4), com produção nominal de 286.000 mdc/ano. A atividade 
é considerada de grande porte, e classificada como classe 5. O empreendimento já desenvolve 
à atividade de silvicultura em área de 15.183,42 ha, ressalta-se que esta atividade já encontra-
se licenciada (Licença N° 009/2014). 
 
O processo produtivo tradicional do biorredutor abrange cinco fases principais. O corte e 
transporte da madeira com a utilização de máquinas. Os troncos resultantes desse processo 
ficam dispostos para secar. Posteriormente os troncos são organizados formando feixes e 
transportados em caminhões até a área dos fornos.  
 
A segunda fase é a do abastecimento ou enchimento dos fornos, processo subdividido em 
cinco etapas: 1) preparo do forno; 2) transporte da madeira até a porta dos fornos; 3) 
transporte da madeira até o interior dos fornos; 4) abastecimento do forno, com a disposição 
correta da madeira; 5) fechamento do forno.  
 
A terceira fase é a da carbonização, onde o trabalhador controla a queima ou combustão da 
madeira. O carbonizador deve impedir que o forno superaqueça e rompa a cinta que sustenta 
seu domo. Além disso, ele realiza o controle para que haja a carbonização correta da madeira. 
Por fim, o barrelador “sufoca” o forno com barro, “desligando-o”. A carbonização se dá através 
da pirólise da madeira, que, submetida à ação do calor (carbonização) através do controle da 
temperatura (trabalho), é transformada em carvão vegetal, tendo como "subprodutos" a 
emissão de gases e vapores. 
  



 
 
O processo encontra-se devidamente formalizado e instruído com a documentação legalmente 
exigível, de acordo com o respectivo Formulário de Orientação Básica Integrado.  
 
A reserva legal do empreendimento encontra-se devidamente averbada, conforme 
documentação acostada aos autos.  
 
Não há previsão de supressão de vegetação e/ou intervenção em Área de Preservação 
Permanente – APP.  
 
A utilização dos recursos hídricos no empreendimento se encontra regularizada junto ao 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM.  
 
A equipe interdisciplinar da Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 
– SUPRAM NOR sugere o deferimento desta Licença Ambiental na fase de Licença de Operação 
em Caráter Corretiva – LOC, para o empreendimento Fazendas Boqueirão, Das Araras, Santa 
Rosa, Jatobá, Mutuquinha, Angélica, Santa Helena, Capão Grande, Vereda I, Vereda II, São 
Benedito, Santa Clara, Forquilha Grande, Santa Maria, Tambaú e Porto Novo – Gerdau Aços 
Longos S.A., para a atividade de Produção de carvão vegetal, oriundo de floresta plantada, 
código DN 74/2004 (G- 03-03-4), localizado no município de João Pinheiro - MG, pelo prazo de 
04 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 
 
3. Conclusão 
 
Diante do exposto no Parecer Único SUPRAM/NOR nº 0846088/2016 e neste relato, somos 
favoráveis ao deferimento da LOC para o empreendimento, nos termos do Parecer Único 
SUPRAM/NOR. 
 
É o parecer. 
 
Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2016 
 

 
 

 
Thiago Rodrigues Cavalcanti 

Representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
 
 


