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ADENDO AO PARECER SIAM Nº 0009201/2021 – N. CADASTRO DESTE DOCUMENTO: 0213463/2021 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 00059/1985/008/2019 Sugestão pelo indeferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: 
LAC2 (RevLO) - Revalidação de 
Licença 

VALIDADE DA LICENÇA: - 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento (LO) - Produção de ferro gusa 00059/1985/002/1999 Licença concedida 

Licenciamento (LI) - Produção de energia termoelétrica 00059/1985/004/2004 Licença concedida 

Licenciamento (LO) - Produção de energia termoelétrica 00059/1985/006/2006 Licença concedida 

Licenciamento (Rev-LO) - Siderurgia e elaboração de 
produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive 
ferro-gusa. 

00059/1985/005/2005 Licença revalidada. 

Licenciamento (Rev-LO) - Siderurgia e elaboração de 
produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive 

ferro-gusa. 

00059/1985/007/2011 Licença concedida 

APEF - Empreendimentos localizados em APP 13399/2013 Processo formalizado 

Outorga - Dragagem, limp. ou desass. de curso d’água. 20258/2014 Outorga renovada 

Outorga - Dragagem, limp. ou desass. de curso d’água. 29867/2019 Outorga arquivada 

   

EMPREENDEDOR: SIDERURGICA VALINHO S.A. CNPJ: 20.144.085/0001-99  

EMPREENDIMENTO: SIDERURGICA VALINHO S.A CNPJ: 20.144.085/0009-46 

MUNICÍPIO: Divinópolis ZONA: Urbana  

COORDENADAS GEOGRÁFICA 

(DATUM): SAD 69 
LAT/Y  20º 09’ 17,2” LONG/X  44º 54’ 55,3” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO 
SUSTENTÁVEL  

X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Pará 

UPGRH SF2: Rio Pará SUB-BACIA: Córrego Estiva 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/17): CLASSE 

B-02-01-1 Siderurgia e elab. de produtos sider. com redução de minérios, inclusive ferro-gusa  5 

E-02-02-1  Sistema de geração de energia termoelétrica, utilizando combustível fóssil. 4 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Pro Ambiente – Engenharia Projetos e Consultoria Ltda. CNPJ: 20.796.595/0001-40  

Eliane Lara Chaves – elaboração RADA CREA-MG 21224 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 128361/2019  DATA: 14/03/2019 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Levy Geraldo de Sousa - Gestor Ambiental (Gestor do processo) 1.365.701-0  

Diogo da Silva Magalhães – Coordenador Nucam-ASF 1.197.009-20  

José Augusto Dutra Bueno – Gestor Ambiental (Jurídico) 1.365.118-7  

De acordo: Viviane Nogueira Conrado Quites – Diretora Regional de 
Regularização Ambiental 

1.287.842-7 
 

De acordo: Márcio Muniz dos Santos – Diretor Reg. de Controle Processual 1.396.203-0  

 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo.jsp?id=&num_pt=00059&ano_pt=1985&num_pa=002&ano_pa=1999&text=00059/1985/002/1999&cod_empreendimento=21061
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo.jsp?id=&num_pt=00059&ano_pt=1985&num_pa=004&ano_pa=2004&text=00059/1985/004/2004&cod_empreendimento=21061
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo.jsp?id=&num_pt=00059&ano_pt=1985&num_pa=006&ano_pa=2006&text=00059/1985/006/2006&cod_empreendimento=21061
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo.jsp?id=&num_pt=00059&ano_pt=1985&num_pa=005&ano_pa=2005&text=00059/1985/005/2005&cod_empreendimento=21061
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo.jsp?id=&num_pt=00059&ano_pt=1985&num_pa=007&ano_pa=2011&text=00059/1985/007/2011&cod_empreendimento=21061
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_apef.jsp?id=&num_pap=13399&ano_pap=2013&text=13399/2013&cod_empreendimento=21061
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=20258&ano_pou=2014&text=20258/2014&cod_empreendimento=21061
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=29867&ano_pou=2019&text=29867/2019&cod_empreendimento=21061
http://cnpj.info/20796595000140
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1. RESUMO. 

O Parecer Único SIAM n. 0009201/2021, referente ao processo administrativo em tela, foi 

encaminhado para apreciação durante a 48ª reunião da CID do Copam, realizada dia 26/01/2021. 

Durante o julgamento do processo, houve pedido de vistas pelo conselheiro representante da 

Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg. 

O mesmo conselheiro apresentou o Relato de Vistas para apreciação na 49ª reunião da CID do Copam, 

realizada dia 23/02/2021, documento este disponível no endereço:  

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/COPAM/Reuni%C3%B5es_remotas_/49%C2%A

A_RO_CID/Item_05.2_Relato_de_Vistas_Sider%C3%BArgica_Valinho_S.A.pdf. 

Em síntese, o Relato de Vistas trouxe os seguintes argumentos: 

i. Inconsistências apontadas no Parecer Único SIAM n. 0009201/2021, referentes à entrega e 

análise dos Planos de Suprimentos Sustentável – PSS’s e Comprovações Anuais de 

Suprimento – CAS’s; 

ii. Informação de que a empresa possui uma grande área de estocagem de resíduos perigosos, 

sendo que os mesmos podem estar sendo armazenados temporariamente para viabilizar a 

destinação ambientalmente adequada; 

iii. Manutenções posteriores realizadas no sistema de tratamento de efluentes atmosféricos que 

conseguiram sanar os desvios das análises fora dos padrões, apresentadas em 2016; 

iv. Informação que as irregularidades constatadas em vistoria foram pontuais e não geraram 

nenhum tipo de impacto ambiental ao empreendimento; 

v. Informação que, mesmo que de forma intempestiva, a empresa deu entrada na documentação 

necessária para subsidiar o cálculo da compensação do SNUC em 08/05/2020; 

vi. Consideração que o empreendimento foi licenciado através de Relatório de Controle Ambiental 

e Plano de Controle Ambiental, não sendo identificado como de significativo impacto ambiental. 

Juntamente com os argumentos, o conselheiro se posiciona favorável à renovação da Licença de 

Operação da empresa. Considerando a possível procedência do item “i” acima, a qual foi comprovada 

posteriormente pela GERAF/IEF, o processo foi retirado de pauta pela Supram-ASF, durante a mesma 

reunião da CID realizada dia 23/02/2021. 

Face ao exposto, este Adendo ao Parecer busca esclarecer e adequar às informações previamente 

apresentadas, bem como ratificar o entendimento da equipe interdisciplinar com a sugestão pelo 

indeferimento do pedido de revalidação do Certificado de LO n. 014/2013, concedido em 15/08/2013. 

Mesmo considerando todos os argumentos trazidos pelo insigne conselheiro representante da FIEMG, 

permanece o entendimento de que o desempenho ambiental da empresa durante a vigência do 

certificado de LO n. 014/2013 foi insatisfatório, sendo atribuído prejuízo ambiental.  

 

 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/COPAM/Reuni%C3%B5es_remotas_/49%C2%AA_RO_CID/Item_05.2_Relato_de_Vistas_Sider%C3%BArgica_Valinho_S.A.pdf
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/COPAM/Reuni%C3%B5es_remotas_/49%C2%AA_RO_CID/Item_05.2_Relato_de_Vistas_Sider%C3%BArgica_Valinho_S.A.pdf
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2. ESCLARECIMENTO SOBRE A ENTREGA E ANÁLISE DOS PSS’S/CAS’ S. 

Cumpre destacar que as informações previamente apresentadas na Tabela 1 do Parecer Único SIAM 

n. 0009201/2021, sobre a entrega e análise de PSS/CAS, foram emitidas pela Gerência de Reposição 

Florestal em 09/12/2020 - GERAF/IEF. Tais informações foram solicitadas pela Supram-ASF para 

tentar aferir a regularidade do carvão vegetal utilizado pela empresa, durante a vigência do Certificado 

de LO n. 014/2013. 

Posteriormente, diante dos fatos novos apresentados pela consultoria responsável, a GERAF/IEF 

atualizou a mesma tabela em 22/04/2021, conforme processo SEI n. 2100.01.0009962/2021-19 – doc. 

n. 28391491. A tabela atualizada se encontra abaixo: 

 
PSS CAS 

PSS 2013(DEFERIDO) CAS 2013 (DEFERIDO) 

PSS 2014 (EM ANÁLISE) CAS 2014 (EM ANÁLISE) 

PSS 2015 (EM ANÁLISE) CAS 2015 (EM ANÁLISE) 

PSS 2016 (EM ANÁLISE) CAS 2016 (EM ANÁLISE) 

PSS 2017 (EM ANÁLISE) CAS 2017 (EM ANÁLISE) 

PSS 2018 (EM ANÁLISE) CAS 2018 (EM ANÁLISE) 

PSS 2019 (EM ANÁLISE) CAS 2019 (EM ANÁLISE) 

PSS 2020 (EM ANÁLISE)  

 Tabela 01 – Atualização entrega/análise de PSS/CAS em 22/04/2021 (fonte doc. SEI n. 28391491) 

 

Diante das informações atualizadas acima, mesmo que nem todos os documentos tenham sido 

analisados, conclui-se que a empresa cumpriu as obrigações das entregas previstas nos artigos 82 e 

86 da Lei Estadual n. 20.922/2013. Portanto, considera-se procedente o respectivo argumento 

apresentado no Relato de Vistas do conselheiro da FIEMG. 

 

3. ATUALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES. 

Considerando a atualização trazida pela GERAF/IEF sobre a entrega e análise de PSS/CAS, conforme 

detalhado no item anterior, torna-se necessário atualizar a análise de cumprimento das condicionantes 

do Certificado de LO n. 014/2013, concedido em 15/08/2013.  

Considerando que as condicionantes ns. 21; 22; 23 e 24 estão diretamente relacionadas com a entrega 

de PSS/CAS, conclui-se que as mesmas devem ser consideradas cumpridas. Face ao exposto, 

apresenta-se na Tabela abaixo um resumo, com as devidas atualizações, baseado no Relatório 

Técnico detalhado SIAM n. 07787/2021, o qual se encontra nas folhas 106-113. 

 

Condicionantes cumpridas 
Condicionantes cumpridas 

parcialmente e/ou com atraso 
Condicionante 
descumprida 

2, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 

1, 4, 8, 9, 12, 13 e 19.  6  

Tabela 02 – Atualização resumida da análise cump. das condic. do Cert. de LO n. 014/2013 
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Mesmo que a empresa tenha cumprido integralmente e/ou no prazo 68% das condicionantes impostas, 

concluiu-se que o desempenho ambiental durante toda a validade da licença foi insatisfatório, pois 

dentre as condicionantes descumpridas, há obrigações que conferem prejuízo ambiental.  

Estão sendo detalhados a seguir os argumentos trazidos no Relato de Vistas do conselheiro da FIEMG, 

com as respectivas ponderações e esclarecimentos pela Supram-ASF. 

 

4. TABELA COMPARATIVA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO CONSELHEIRO 

DA FIEMG, FACE ÀS PONDERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS TRAZIDOS PELA SUPRAM-ASF. 

Apresentam-se na tabela abaixo, em síntese, os argumentos trazidos pelo conselheiro da FIEMG para 

apreciação na 49ª reunião da CID do Copam, com as respectivas ponderações e esclarecimentos 

elaborados pela Supram-ASF. 

# 
Argumentos trazidos pelo 

conselheiro da FIEMG (em resumo) 

Ponderações e esclarecimentos elaborados pela 

Supram-ASF. 

ii 

Informação de que a empresa possui 

uma grande área de estocagem de 

resíduos perigosos, sendo que os 

mesmos podem estar sendo 

armazenados temporariamente para 

viabilizar a destinação 

ambientalmente adequada. 

Conforme condicionado no Parecer Único que 

subsidiou a Licença anterior, a empresa deveria 

relacionar em suas planilhas de gerenciamento de 

resíduos sólidos entregues ao Órgão, todos os resíduos 

gerados; mesmo que tais resíduos não tenham sido 

destinados à época.  

Até o final do ano de 2018, em nenhum dos 

monitoramentos apresentados foram relacionados os 

resíduos classe I. Portanto, não se sabe qual foi o 

destino dos resíduos gerados na empresa entre 

2013 a 2018. Durante a fiscalização realizada em 

14/03/2019 solicitou-se nota fiscal para aferir a correta 

destinação dos resíduos, sendo que a empresa não 

apresentou e informou que não havia o documento 

recente. Em nova fiscalização realizada dia 11/01/2021, 

a empresa não comprovou a destinação final adequada 

de todos os resíduos contaminados. Nessa mesma 

data, verificou-se quantidade relativamente pequena de 

resíduos armazenados, conforme Anexo 1 – figuras 1 

e 2. Tal quantidade não condiz com o volume total 

gerado entre 2013-2021, conforme aventado pelo 

conselheiro com o termo: “...podem estar sendo 

armazenados...”. 
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iii Manutenções posteriores realizadas 

no sistema de tratamento de efluentes 

atmosféricos que conseguiram sanar 

os desvios das análises fora dos 

padrões, apresentadas em 2016. 

 

Ressalta-se que as análises representam somente as 

amostras colhidas nas chaminés da empresa, após o 

efluente passar pelo sistema de tratamento. Mesmo 

que a empresa tenha realizado as manutenções e 

apresentado análises posteriores dentro dos limites 

vigentes, qualquer vazamento de gás no topo do alto 

forno representa emissão de efluentes sem 

tratamento, que não são analisados. Tal fato foi 

constatado na fiscalização realizada em 14/03/2019, 

sendo a empresa autuada na ocasião, conforme Anexo 

1 – fig. 3. O fato está nitidamente ilustrado no Anexo 1 

– fig. 7. Ademais, tal constatação está em sintonia com 

o “abaixo assinado” de mais de 70 moradores próximos 

ao empreendimento, conforme Anexo 2. Conclui-se, 

portanto, que utilizar-se apenas das análises 

apresentadas seria ignorar as constatações feitas em 

vistoria e as reclamações recorrentes da população 

atingida pelo incômodo causado pela empresa.  

iv Informação que as irregularidades 

constatadas em vistoria foram 

pontuais e não geraram nenhum tipo 

de impacto ambiental ao 

empreendimento 

Além das emissões atmosféricas sem tratamento e da 

omissão da destinação dos resíduos sólidos já citadas, 

não se pode ignorar as demais constatações em 

vistoria, conforme Anexo 1 – figuras 4-6, quais sejam: 

• Vazamento de efluentes contendo óleo 
diretamente no solo; 

• Lançamento de efluentes sanitários sem 
tratamento em fossa negra; 

• Disposição de material do espessador de forma 
irregular. 

Conclui-se, portanto, que tais irregularidades se 
mantiveram ao longo do tempo, não sendo “pontuais”. 

v Informação que, mesmo que de forma 

intempestiva, a empresa deu entrada 

na documentação necessária para 

subsidiar o cálculo da compensação 

do SNUC em 08/05/2020. 

A empresa assume que o a condicionante foi 

devidamente cumprida com atraso de mais de 6 anos, 

comprovando a inércia para que a referida 

compensação fosse efetivada. 

vi Consideração que o empreendimento 

foi licenciado através de Relatório de 

Controle Ambiental e Plano de 

Controle Ambiental, não sendo 

identificado como de significativo 

impacto ambiental 

Embora o empreendimento tenha sido licenciado 

anteriormente com RCA/PCA, e atualmente com 

RADA, haja vista se tratar de uma revalidação, a 

informação não afasta o fato de ser um 

empreendimento causador de significativo impacto 

ambiental, conforme Incisos XII e XVI, art. 2º da 

Resolução Conama 01/1986. Ademais, a Deliberação 
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Normativa Copam n. 217/2017 caracteriza a atividade 

com potencial poluidor/degradador grande; fato esse 

verificado na prática. 

 

Mesmo que a empresa tenha cumprido integralmente e/ou no prazo 68% das condicionantes impostas, 

concluiu-se que o desempenho ambiental durante toda a validade da licença foi insatisfatório, 

considerando:  

i. Cumprimento parcial e/ou com atraso de 32% das condicionantes impostas, incluindo ausência 

e falta de adequação de medidas de controle, conferindo prejuízo ambiental, dado o 

lançamento de efluentes sanitários em fossa negra e a falta de adequação referente aos 

vazamentos de efluentes atmosféricos sem tratamento, bem como de efluentes oleosos da 

CSAO; 

ii. Omissão referente à comprovação ambientalmente adequada da destinação dos resíduos 

classe I (contaminados), entre 2013 a 2018, não podendo inferir atendimento às normas 

ambientais; 

iii. Irregularidades constatadas em vistoria, vinculadas às condicionantes impostas; bem como 

durante a apuração de denúncias contra o empreendimento; 

iv. Inércia da empresa para apresentar os documentos necessários para subsidiar o cálculo da 

compensação do SNUC; 

 

Neste sentido, o desempenho ambiental adotado pelo empreendimento não garantiu, durante toda a 

vigência da licença, significativo grau de segurança em relação ao meio ambiente, de forma que, 

apenas o item “i” acima já seria motivo para induzir a sugestão de indeferimento do pedido de 

renovação da Licença. É clarividente a necessidade de ações consistentes para a busca do 

desempenho ambiental, bem como adoção de sistema de gestão desenvolvido, haja vista a natureza 

do empreendimento. 

Por fim, considerando ainda a necessidade de conduzir o licenciamento ambiental com isonomia entre 

todas as empresas que também tiveram a renovação de suas licenças indeferidas por ausência de 

desempenho ambiental satisfatório, matem-se a sugestão pelo indeferimento. 

 

5. CONTROLE PROCESSUAL 

 

 
Considerando a necessidade da reanálise quanto a entrega do Plano de Suprimento Sustentável (PSS) 

e da Comprovação Anual de Suprimento (CAS) referente ao empreendimento, como previsto na Lei 

Estadual nº 20.922/2013, a SUPRAM Alto São Francisco realizou nova aferição junto a Gerência de 

Reposição Florestal e Sustentabilidade Ambiental (GERAF) do Instituto Estadual de Florestal (IEF) 

conforme o art. 26, Decreto Estadual nº 47.892/2020.  
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Contudo, em complementação às argumentações técnicas trazidas por meio deste adendo, salienta-

se que o fator decisivo para a revalidação de licença de operação (RevLO) é o desempenho ambiental 

ocorrido durante a vigência da licença e não apenas a situação atual do empreendimento, nos termos 

do Decreto Estadual 47.383/2018, Resolução n. 237/1997 do CONAMA e Deliberação Normativa n. 

217/2017 do COPAM.  

Ademais, vale salientar que a análise do desempenho ambiental trazida pela SUPRAM ASF no parecer 

único e no presente adendo fundamenta e se pauta em critérios objetos, quanto a aspectos técnico e 

científicos relacionados ao empreendimento. 

Assim, defende-se que não é coerente diante das normas de Direito Ambiental e de Licenciamento 

Ambiental, que a análise do desempenho ambiental se resuma a mera aferição da quantidade de 

condicionantes cumpridas ou não, como se fosse uma simples conta matemática do percentual, sem 

considerar o conteúdo e impacto de cada uma delas. A análise do licenciamento ambiental deve ser 

quali-quantitativo, e considerando critérios técnicos e científicos, inclusive para a apresentação dos 

motivos do ato administrativo. 

A motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o próprio ato, vindo 

sobre forma de “consideranda”, outras vezes está contida em parecer, laudo relatório, 

emitido pelo próprio órgão expedidor do ato ou por outro órgão, técnico ou jurídico, 

hipóteses em que o ato faz remissão a esses atos precedentes. (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 31. Ed. Revista, atualizada e ampliada, Rio de 

Janeiro: Forense, 2018, p. 243) 

Isso porque, a depender da condicionante um simples descumprimento de 1 condicionante, esse fato 

poderia gerar o prejuízo na situação ambiental do empreendimento, como por exemplo, o não 

cumprimento de compensação ambiental prevista no art. 36, da Lei Federal n. 9.985/2000 ou mesmo 

de uma compensação de Mata Atlântica, nos termos da Lei Federal n. 11.428/2006 e do Decreto 

Estadual n. 47.749/2019.  

Assim sendo, vale observar que o empreendimento em questão, depois de transcorridos vários anos 

da concessão da licença ainda não efetivou sua obrigação da compensação ambiental do SNUC, que 

serve exatamente para compensar o significativo impacto ambiental não mitigável, e já estabelecida 

por condicionante anteriormente. 

Na gestão ambiental, compensar equivale a reparar um estrago infligido ao meio com 

a supressão ou o impacto negativo a um recurso natural ou bem ambiental. (MILARÉ. 

Edis. Direito do Ambiente, 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 255) 

 

 5.7 Medidas compensatórias. Apresentação dos impactos ambientais negativos que 

não podem ser evitados e de medidas ambientais que podem ser adotadas para 

compensar os mesmos, através de ações ou investimentos alternativos. 

(TRENNEPOHL, Curt. TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental [livro 
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eletrônico] 6. ed. Rev. Atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 

1837) 

Essa medida é de fundamental importância, pois a licença ambiental para empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, só são admissíveis normativamente, se os impactos não mitigáveis da 

atividade, sejam devidamente compensados. 

Assim, mesmo tendo sido condicionado no processo anterior que o empreendimento efetivasse a 

compensação ambiental junto a Gerência de Compensação Ambiental (GCA) do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), com fulcro no art. 36 da Lei 9.985/2000 (SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação) e conforme o Decreto Estadual nº 45.175/2009, este não providenciou o atendimento 

deste importante aspecto, e veio a protocolar a proposta somente em 2020. 

Diante disso, o empreendimento já deveria ter providenciado a proposta e para então assinar o Termo 

de Compromisso de Compensação Ambiental entregar o comprovante de publicação do extrato, de 

modo que não foi atendido o requisito do art. 13, do Decreto Estadual nº 45.175/2009, que exige essa 

providência para a emissão da licença subsequente como neste caso de revalidação de licença de 

operação: 

Art. 13 - A obrigatoriedade de cumprimento da compensação ambiental somente 

será considerada atendida, para fim de emissão de licença subsequente, após a 

assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental e publicação de 

seu extrato. (Decreto Estadual 45.175/2009) 

Nesse sentido, vale reforçar que a situação fática trazida não pode ser desconsiderada pelo órgão 

ambiental na análise do desempenho ambiental e que associada a outros fatores conforme 

tecnicamente trazido, quanto aos efluentes líquidos, resíduos sólidos e as constatações em vistoria, e 

conforme esclarecido tecnicamente neste parecer afetam o desempenho ambiental durante o período 

avaliado.  

Nesse sentido, vale reforçar a posição da SUPRAM ASF do dever da empresa Siderurgia Valinhos 

S.A., de zelar pela mitigação suficiente dos impactos ambientais da atividade, assim como prevê o art. 

26 e 27 do Decreto Estadual nº 47.383/2018 e art. 26 da Deliberação Normativa nº 217/2017 do 

COPAM: 

Art. 27 – O gerenciamento dos impactos ambientais e o estabelecimento de 

condicionantes nas licenças ambientais deve atender à seguinte ordem de 

prioridade, aplicando-se em todos os casos a diretriz de maximização dos impactos 

positivos, bem como de evitar, minimizar ou compensar os impactos negativos 

da atividade ou empreendimento: 

I – evitar os impactos ambientais negativos; 

II – mitigar os impactos ambientais negativos; 

III – compensar os impactos ambientais negativos não mitigáveis, na impossibilidade 

de evitá-los; 

IV – garantir o cumprimento das compensações estabelecidas na legislação vigente. 
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§1º –Caberá ao órgão ambiental licenciador monitorar, acompanhar e fiscalizar os 

licenciamentos aprovados e suas condicionantes. (Deliberação Normativa nº 

217/2017 do COPAM) 

A proteção ao Meio Ambiente é atualmente considerada como Direito Fundamental previsto 

constitucionalmente, sendo dever do poder público assegurar sua proteção, nos termos do art. 225, 

da Constituição Federal de 1988.  
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) 

Nesse sentido, vale citar que conforme posicionamento trazido por Paulo de Bessa Antunes, 

respeitável doutrinador de Direito Ambiental que a aferição e controle do desempenho conforme os 

termos determinados na licença é um dos aspectos mais importantes do licenciamento ambiental 

(ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. [Livro eletrônico]. 21. Ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 

189/190)  

Diante do exposto, considerando todos os pontos trazidos no Parecer Único e neste Adendo, e 

verificado da análise técnica o prejuízo ao desempenho ambiental do empreendimento que não restou 

configurado como suficiente pelos motivos expostos, são motivos relevantes e determinantes para o 

órgão ambiental licenciador posicionar pelo indeferimento do pedido de revalidação de licença de 

operação. 

 

6. CONCLUSÃO 

A equipe interdisciplinar da Supram Alto São Francisco sugere o indeferimento desta Licença 

Ambiental na fase de renovação de Licença de Operação, para a empresa SIDERÚRGICA VALINHO 

S.A., referente às atividades “siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de 

minérios, inclusive ferro-gusa” e “Sistema de geração de energia termoelétrica, utilizando combustível 

fóssil”; enquadradas nos códigos B-02-01-1 e E-02-02-1, respectivamente, da DN Copam n. 217/2017, 

desenvolvidas no município de Divinópolis-MG. 

 

7. ANEXOS 

Anexo I. Relatório Fotográfico da Siderúrgica Valinho S.A.  

Anexo II. Abaixo assinado de moradores próximos à Siderúrgica Valinho S.A. 
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ANEXO I 

Relatório Fotográfico da Siderúrgica Valinho S.A. 

  

Foto 01. Pequena quantidade de resíduos 
sólidos armazenados. 

   Foto 02.   Pequena quantidade de resíduos 
sólidos armazenados. 

 

 

Fig. 03. Trecho do Auto de Infração n. 201681/2019, de 18/03/2019. 

 

Fig. 04.  Trecho do Auto de Infração n. 201681/2019, de 18/03/2019 

 

Fig. 05.  Trecho do Auto de Infração n. 201681/2019, de 18/03/2019 
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Fig. 06.  Trecho do Auto de Infração n. 201681/2019, de 18/03/2019 

 

Fig. 7: Fotos retiradas do Boletim de ocorrência n. 2020-041368444-001, de 
27/08/2020 
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ANEXO II 

Abaixo assinado de moradores próximos à Siderúrgica Valinho 
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