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PARECER ÚNICO Nº 0292364/2020 (SIAM) 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 11261/2017/001/2017 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: 
Licença de Operação Corretiva – LAC 2 
(LOC) 

VALIDADE DA LICENÇA: 06 anos 

 

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUÍDOS: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Outorga – Captação subterrânea em poço tubular 14699/2020 Análise técnica concluída. 

Outorga – Captação subterrânea em poço tubular 14698/2020 Análise técnica concluída. 

 

EMPREENDEDOR: CSR SIDERURGIA LTDA. CNPJ: 17.094.745/0001-60 

EMPREENDIMENTO: CSR SIDERURGIA LTDA. CNPJ: 17.094.745/0001-60 

MUNICÍPIO: Maravilhas-MG ZONA: Rural 

COORDENADAS GEOGRÁFICA 

(DATUM): WGS 84 
LAT/Y  19º 30’ 36,1” LONG/X 44º 40’ 58,7” 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO   USO SUSTENTÁVEL  X NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Paraopeba 

UPGRH:  SF3: Rio Paraopeba SUB-BACIA: Rio Pardo 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/2017): CLASSE 

B-02-01-1 
Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive 
ferro-gusa  

5 

F-05-07-1 
Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) não 

especificados 
2 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Stod Engenharia Ltda. CNPJ: 29.320.319/0001-86 

Ricardo Ferreira da Silva – Responsável elaboração estudos CREA-MG: 211379/D 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 171585/2018  DATA: 13/08/2018 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

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

Lucas Gonçalves de Oliveira - Gestor Ambiental – Análise área verde 1.380.606-2  

Márcio Muniz dos Santos – Gestor Ambiental de formação jurídica 1.396.203-0  

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

1.287.842-7 
 

De acordo: José Augusto Dutra Bueno – Diretor Regional de Controle 
Processual 

1.365.118-7 
 

 

 

 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=14699&ano_pou=2020&text=14699/2020&cod_empreendimento=889019
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=14698&ano_pou=2020&text=14698/2020&cod_empreendimento=889019
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1. RESUMO. 

A empresa CSR Siderurgia Ltda. atua no setor de produção de fundidos, exercendo suas atividades 

em área rural do município Maravilhas - MG. Em 20/07/2017, foi formalizado, na Supram-ASF, o 

processo administrativo de licenciamento ambiental em análise, na modalidade de Licença de 

Operação Corretiva – LAC 2 (LOC). 

Como atividade principal a ser licenciada, o empreendimento possui um alto forno com capacidade 

instalada para produzir até 150 t./dia de ferro gusa. De maneira complementar, a empresa possui 

uma unidade para beneficiamento de escória com capacidade para processar até 4,0 t./dia, com 

vistas ao reaproveitamento dos subprodutos.  A empresa possui área total de 07,76 hectares, sendo 

que a maior parte é utilizada como área útil. 

Em 13/08/2018, houve vistoria técnica no empreendimento a fim de subsidiar a análise do processo 

em tela, na qual foi constatada a necessidade de algumas adequações técnicas na empresa, as 

quais foram solicitadas via Ofício de Informações Complementares. A empresa solicitou assinatura 

de Termo de Ajustamento de Conduta, sendo assinado o TAC/ASF/32/2018. A análise de 

cumprimento das condicionantes do referido termo encontra-se no Anexo IV. Ressalta-se que a 

empresa não cumpriu integralmente as condicionantes a tempo e/ou modo, motivo pelo qual o termo 

não foi renovado, sendo lavrado o Auto de Infração n. 201666/2019 (folha 1257). 

A água utilizada no processo industrial é proveniente de dois poços tubulares.  

Conforme informado no FCE, não haverá qualquer intervenção ambiental a ser autorizada na área do 

empreendimento. A empresa está localizada em zona rural do município de Maravilhas, entretanto 

não há fragmentos de vegetação nativa para constituição de Reserva Legal. 

Os efluentes líquidos industriais gerados pelo empreendimento são reutilizados em circuito fechado, 

não havendo descarte. Já os efluentes sanitários são tratados em sistema composto por fossa 

séptica com lançamento em sumidouro.  Ressalta-se que a empresa possui sistema de drenagem 

pluvial para direcionamento e retenção de sedimentos antes do lançamento na lagoa. 

Para tratamento dos efluentes atmosféricos gerados no processo a empresa possui sistema 

composto por balão gravimétrico e lavador de gases. Já para o tratamento das áreas de 

peneiramento e manuseio de matérias primas a empresa possui sistemas compostos por filtros de 

mangas.  

Comprovou-se correta destinação dos resíduos sólidos gerados na empresa. Considerando os Autos 

de Infração que se tornaram definitivos nos últimos cinco anos, conforme ilustrado no Anexo V, e 

conforme art. 32, §4º, bem como art. 65, ambos do Decreto Estadual n. 47.383/2018, a Licença, caso 

deferida pela CID do Copam, deverá ter a validade de 06 anos. 

Desta forma, a Supram-ASF sugere o deferimento do pedido de licença de operação do 

empreendimento CSR Siderurgia Ltda. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. Contexto histórico 

Conforme consta nos estudos, o empreendimento se encontra instalado no local anteriormente a 

década de 70. A CSR Siderurgia Ltda. iniciou as atividades no local em setembro/2017. O uso 

predominante do solo no entorno direto é para agropecuária, havendo algumas aglomerações 

urbanas no entorno direto da empresa.   

O processo em análise foi formalizado em 20/07/2017. Atualmente a empresa não está amparada 

para operar, vez que as condicionantes do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC/ASF/32/2018 

não foram integralmente cumpridas a tempo e/ou modo.  Os Autos de Infração lavrados após a 

entrada em operação e Cadastrados no Sistema de Controle de Autos de Infração – CAP-MG, se 

encontram listados no Anexo V. 

O processo em análise foi formalizado com a apresentação do Plano de Controle Ambiental – PCA. 

Entretanto, considerando que não foi verificada a entrega dos estudos EIA/RIMA anteriormente, tais 

estudos foram solicitados para atendimento à Resolução CONAMA n. 01/1986, com abertura de 

prazo para eventual requerimento de audiência pública, conforme determina a DN COPAM n. 

12/1994. O EIA e RIMA se encontram nas folhas 617-877. 

A equipe técnica da SUPRAM-ASF vistoriou o empreendimento em 13/08/2018, conforme Auto de 

Fiscalização nº 171585/2018. As últimas Informações Complementares solicitadas através do Ofício 

SUPRAM-ASF nº 914/2019 foram recebidas em 03/10/2019. Os estudos apresentados e 

informações complementares apresentados, bem como os esclarecimentos e/ou constatações feitos 

durante a vistoria foram suficientes para subsidiar a análise do processo em tela. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos presente nos autos foi elaborado pelo Engenheiro 

Mecânico Sr. Igor Gonçalves Gontijo (folhas 373-395), sendo considerado satisfatório durante a 

análise técnica. Ressalta-se que o referido plano foi enviado ao município de Maravilhas e não se 

constatou manifestação até a presente data (folha 372). 

Constam nos autos do processo o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do 

Ibama,  protocolo com pedido de Anuência no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

Iphan (folha 474), protocolo com pedido de Anuência no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais – Iepha (folha 1121); Declaração de Conformidade Ambiental emitida pelo 

município (folha 020) e Certidão de Regularidade Florestal com efeito negativa emitida pelo Instituto 

Estadual de Florestas – IEF (folha 492), a qual venceu em dezembro/2018. Em consulta à 

GERAF/IEF, responsável pela análise do PSS/CAS, informou-se que tais documentos, referentes 

aos anos de 2019 e 2020, foram devidamente entregues e ainda dependem de análise. 
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2.2. Caracterização do empreendimento 

A CSR Siderurgia Ltda. se encontra instalada à Rua Canela, n. 854, Zona Rural do município de 

Maravilhas-MG (coordenadas X 533264 e Y 7842699). Ressalta-se que o imóvel é considerado rural, 

mesmo estando muito próximo a área urbanizada do município, visto que não foi constatada a 

descaracterização junto ao Incra, no registro do imóvel. A imagem abaixo ilustra a localização da 

empresa. 

 

Fig. 1 – Imagem de satélite da empresa (fonte Google Maps). 

 
No processo em análise estão sendo consideradas as seguintes atividades: 

● B-02-01-1 - Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, 

inclusive ferro-gusa. A capacidade instalada é 150 t./dia, sendo classificado como Classe 5 por 

possuir potencial poluidor/degradador grande e porte médio.  

● F-05-07-1 – Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) não 

especificados (referente ao peneiramento de escória). A capacidade instalada é de 4,0 toneladas/dia, 

sendo classificado como Classe 2 por possuir potencial poluidor/degradador médio e porte pequeno.  

Ressalta-se que a empresa possui também uma área de abastecimento, cujo tanque possuía 7,5 m3 

de capacidade. Portanto, tal atividade referente ao código F-06-01-7 não é passível de licenciamento, 
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conforme art. 6º da DN 108/2007. Ressalta-se ainda que, considerando que não foi apresentado o 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB vigente, solicitou-se a desativação da área de 

abastecimento até a obtenção do respectivo certificado. A desativação com a remoção do tanque foi 

posteriormente comprovada. 

A empresa obtém ferro gusa em um alto forno que possui capacidade para produzir até 150 t./dia. Há 

também uma planta para beneficiamento e diversos equipamentos secundários.     

As matérias primas e insumos estão relacionados nas folhas 157-158 dos autos. Como os 

equipamentos se encontram instalados anteriormente à década de 70, não foram consideradas 

alternativas locacionais. A empresa possui cerca de 100 funcionários e opera 24 horas/dia. A área 

total do imóvel totaliza 7,76 hectares, sendo que a maior parte é utilizada como área útil. 

O processo produtivo se resume na redução de minério de ferro no alto forno existente, com adição 

de fundentes e carvão para obtenção do ferro gusa. O fluxograma abaixo resume o processo 

produtivo, sendo os respectivos impactos ambientais detalhados no item 05 deste Parecer. 

 

 

Fig. 2 – Fluxograma com ilustração do processo produtivo (Fonte EIA-RIMA)  
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Foram descritas as áreas de influência do empreendimento sobre os meios socioeconômico, físico e 

biótico (folhas 691-694). As mesmas se encontram ilustradas na fig. 3 abaixo. Para a AID do meio 

socioeconômico, a qual foi utilizada para elaboração do Programa de Educação Ambiental - PEA, 

considerou-se toda a área urbanizada do município de Maravilhas. 

 

Fig. 3 – Áreas de influência meio físico, sendo a ADA em branco, AID em azul, e AII em verde (Fonte EIA-

RIMA)  

 

Considerando que o empreendimento se encontra em operação, estão sendo enfatizados os 

monitoramentos apresentados para aferição dos sistemas de controle já instalados. Avaliou-se 

também o diagnóstico ambiental através da consulta de restrições ambientais disponíveis no IDE 

Sisema. Conforme consulta realizada, não há incidência de critério locacional incidente na área da 

empresa.  
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Fig. 4 – Análise de critérios locacionais/ restrições ambientais conforme IDE Sisema. 

 

 
3.1. Unidades de conservação 

Não foram encontrados registros de possíveis unidades de conservação no município de Maravilhas-

MG. 

 

3.2. Recursos hídricos 

Conforme consulta ao IDE Sisema, a disponibilidade de água natural na região é alta. No limite do 

imóvel possui uma lagoa/acumulação de água que fica seca durante o período de estiagem. 

Ressalta-se que a água utilizada na empresa é proveniente de dois poços tubulares 

Abaixo se encontra o balanço hídrico apresentado pela empresa (folha 551): 

Descrição do consumo 
Consumo 

m3/dia 

Alto forno 60,0 

Aspersão vias 13,0 
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Lavador de gases 14,0 

Abastecimento humano 5,5 

Baia de escória 4,0 

Roda gusa 5,0 

Perdas (evaporação, respingos, etc. 5,5 

Total (m3/dia) 107,0 

Tabela 1: Balanço hídrico apresentado pela empresa (folha 551). 

Apresenta-se abaixo a relação de processos de Outorga formalizados pela empresa: 

Processos de Outorga 

Nº processo 

de Outorga 

Tipo de 

captação  

Vazão 

(m3/h)  

Tempo de 

captação (h/d) 

Subtotal 

(m3/d) 

14698/2020 Subterrânea 7,4  12,0 88,8 

14699/2020 Subterrânea 3,6 12,0 43,2 

Total       132,0 

Tabela 2: Processos formalizados e vazões requeridas. 

Conforme tabelas acima, a vazão solicitada pela empresa é suficiente para suprir a demanda, sendo 

o excedente de 25 m3/dia (132-107), considerado como reserva técnica. 

 

3.3. Fauna 

Apresentou-se nas folhas 750-759 e 829-830 o estudo de fauna realizado na área da empresa. 

Conforme informado, para a AID do empreendimento a integridade da fauna é considerada como 

baixa, pois apresenta um ambiente pouco propício a manutenção da fauna nativa, devido à área 

praticamente toda antropizada, com baixo grau de conservação.  

Durante as atividades em campo registrou-se algumas espécies de aves nas árvores (10), alguns 

répteis de uma mesma espécie entre as rochas (lagarto), e duas espécies de mamífero. Consta na 

folha 752 que a fauna da área estudada consiste em animais de pequeno e médio porte, não estando 

as mesmas listadas como ameaçadas de extinção para o Estado de Minas Gerais. Informou-se 

também que não houve registros de espécies endêmicas. Conforme folha 753, as espécies 

registradas estão classificadas como “pouco preocupante” pela lista vermelha da IUCN (2010). 

Apresentou-se a relação de aves, répteis e mamíferos encontrados, nas folhas 752-753. Em consulta 

ao IDE Sisema, verifica-se que a integridade da fauna na área é considerada média. 

3.4. Flora 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=14698&ano_pou=2020&text=14698/2020&cod_empreendimento=889019
http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=14698&ano_pou=2020&text=14698/2020&cod_empreendimento=889019
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A caracterização de flora se encontra nas folhas 737-750. Conforme consta nos estudos e aferido no 

IDE Sisema, o cerrado é o tipo predominante de vegetação no município de Maravilhas. Entretanto, 

na área da empresa, não há fragmentos significativos de vegetação nativa, tendo em vista a área 

antropizada pela atividade pastoril e pelo plantio de espécies exóticas nos arredores do pátio 

industrial.  

As espécies encontradas na ADA são árvores frutíferas, eucaliptos e sansão do campo para compor 

a cortina arbórea. Conforme informado, não há espécies protegidas por lei. Apresentou-se na folha 

740 a relação de espécies da flora. 

A figura abaixo apresenta o mapeamento florestal da área do entorno obtido pelo IDE SISEMA. 

 

Figura 05: Mapeamento florestal da área de entorno (IDE SISEMA). 

 

3.5. Cavidades naturais 

Conforme dados do IDE Sisema, não há registros de cavidades, sendo o potencial de ocorrência de 

cavidades no imóvel utilizado pela empresa e no município de Maravilhas considerado baixo. Não há 

qualquer afloramento rochoso na área utilizada. 

 

3.6. Socioeconomia e Programa de Educação Ambiental - PEA 
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Como impactos positivos, deve-se considerar a geração de empregos (principal vantagem para o 

município); o desenvolvimento tecnológico na área; o aumento da arrecadação de impostos; o 

aumento na balança comercial do município, etc. 

O Plano de Educação Ambiental apresentado nas folhas 1324-1367, contemplou a Área de Influência 

Direta – AID do meio socioeconômico dos estudos (toda área urbana do município). O PEA foi 

elaborado pelos engenheiros mecânicos Srs. Ricardo Ferreira da Silva e João Paulo Santos 

Barbosa. Em síntese, o objetivo geral do programa é a mudança de percepção, do comportamento e 

a transformação dos públicos interno e externo quanto às boas práticas ambientais. 

Para elaboração do Diagnóstico Socioambiental Participativo – DSP e para envolvimento dos 

participantes, utilizou-se como técnicas aplicadas o Mapeamento Participativo e Diagrama de Venn, 

com 18 pessoas envolvidas (24/10/2019). A reunião devolutiva ocorreu dia 31/10/2019, com o 

mesmo número de participantes. Ambas as reuniões foram realizadas com a participação conjunta 

do público interno e externo. As respectivas Atas das reuniões se encontram nas folhas 1361-1362. 

Conforme folha 1330, para o público externo, considerou-se um representante de cada bairro do 

município, não excluindo a possibilidade de participação de mais membros das comunidades. A 

definição dos representantes foi necessária para compor pelo menos um representante de cada 

localidade, nos casos em que não houve interesse dos demais residentes. Nota-se que, 

relativamente, houve pouca participação na elaboração do DSP, tanto do público interno quanto 

externo. Supõe-se que a baixa participação do público externo foi pela falta de interesse. Ressalta-se 

que foi apresentado cópia dos convites entregues (folhas 1359-1360).  

Quanto à participação dos públicos interno e externo, a direção da empresa deverá exigir e/ou 

motivar maior participação durante a execução dos projetos propostos, o que deverá ser avaliado 

nos formulários e relatórios a serem entregues, conforme condicionante n. 02 deste Parecer. 

Ademais, durante a elaboração do novo DSP a ser entregue na renovação da Licença, a empresa 

deverá motivar e comprovar maior participação. 

Conforme folha 1330, durante a elaboração do DSP, conclui-se que a geração de emprego como o 

principal impacto positivo do empreendimento, já como impacto negativo, ficou salientada a geração 

de ruídos, poeira e gases como principal impacto. O impacto positivo não influenciou o PEA, mas 

permitiu enxergar o desconhecimento do público amostrado quanto aos impactos e ações que a CSR 

Siderurgia desencadeia ao meio ambiente. Sendo assim, verificou-se a necessidade de desenvolver 

uma ação do PEA que aborda as medidas tomadas pela empresa quanto ao meio ambiente e 

conscientização do público, interno e externo, com intuito de incentivar a população a cuidar do meio 

ambiente da região, em conjunto com a siderúrgica. 

Baseado nos resultados e pontos negativos levantados no DSP, foram definidos três programas, 

sendo: A Siderurgia e as questões ambientais, Ruído, meio ambiente e a saúde humana; e Inspirar. 

Para cada projeto estimou-se o número de participantes envolvidos.  

Ressaltou-se que novos temas poderão ser incluídos ao longo da execução do programa. A 

execução do PEA foi prevista durante 5 anos, entretanto, como os projetos preveem a execução em 

quatro anos (2020-2023), considera-se que a revisão/atualização do mesmo deverá ser apresentada 
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no final de 2023. Ao final deste período, poderá haver alteração no programa, entretanto, conforme 

art. 4º da DN 214/2017, a execução deverá ser contínua durante toda a vigência da Licença.  

Ressalta-se que todos os projetos propostos consideraram ambos os públicos interno e externo.  

# Projeto Local Método Recursos 

1 

A Siderurgia e as 

questões 

ambientais 

Na empresa e a 

definir para o 

público externo 

Palestras, treinamentos, gincanas, 

stands, criação de rede social para 

divulgação, bem como revitalização 

e manutenção da praça amiga 

Projetor para 

apresentações, 

stands, resíduos 

variados para as 

gincanas, bem como 

materiais de escritório 

e mudas. 

2 

Ruído, meio 

ambiente e a 

saúde humana. 

Na empresa  
Palestras, treinamentos, criação de 

rede social para divulgação. 

Projetor para 

apresentações, 

notebook e sala de 

reuniões. 

3 InspirAR 

Na empresa e a 

definir para o 

público externo 

Questionário para avaliar a 

percepção dos participantes quanto 

ao tema, criação de grupo de 

aplicativo com os multiplicadores, 

montagem de tenda, confecção de 

banners e cartazes para/ 

divulgação. 

Projetor para 

apresentações, 

banners, notebook e 

materiais para 

divulgação. 

Conforme tabela acima, espera-se que os projetos propostos possam resultar em transformação nos 

públicos envolvidos, bem como na melhor qualidade de vida das comunidades afetadas.  

Está sendo condicionada neste parecer a execução do referido plano, com a apresentação dos 

formulários de acompanhamento semestrais e relatórios anuais conforme DN n. 214/2017. 

Posteriormente foram apresentados os indicadores a serem utilizados para aferir os resultados 

alcançados com a execução do PEA. A apresentação dos relatórios e formulários está solicitada na 

condicionante n. 02. O cronograma de execução se encontra no Anexo VI deste Parecer. 

3.7. Reserva Legal e Área de Preservação Permanente – APP 

O imóvel rural de matrícula nº 32.421 não possui área de Reserva legal, tão pouco áreas com 

vegetação nativa preservada para a sua constituição. Salienta-se que se trata de propriedade abaixo 

de 4 módulos fiscais sem qualquer fragmento de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, 

conforme pode ser observado por meio de imagens de satélite em período anterior e após a referida 
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data, dessa forma, a área de Reserva legal é equivalente a 0 (zero). Conforme recibo nº MG-

3139706-105929EA327A491A851413B3A961CF59, de inscrição do imóvel no Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural-SICAR. 

Durante a vistoria realizada na empresa verificou-se que a lagoa existente se refere a um barramento 

que possui área superficial menor que 1 (um) hectare, se enquadrando no § 5º, art.  9º, da Lei 

Estadual 20.922/2013. Neste caso específico, fica dispensada a reserva de APP nas margens dessa 

acumulação de água. 

4. COMPENSAÇÕES 

SNUC: Considerando o artigo 36, da Lei Federal n° 9.985/00, o Decreto Federal nº 4.340/02 e o 

Decreto Estadual nº 45.175/09, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.629/11, que dispõem sobre a 

compensação ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, a empresa está 

sendo condicionada a formalizar o processo junto à Gerência de Compensação Ambiental do IEF – 

GCA, sendo que a efetiva compensação será requisito para revalidação da Licença ora solicitada, 

caso concedida, conforme condicionante 09 deste Parecer. 

5. ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

5.1. Efluentes atmosféricos:  

Gerados na descarga, manuseio e peneiramento de matérias primas, no alto forno, nos glendons e 

pela movimentação de veículos nas vias internas da empresa.  

Medidas mitigadoras: Sistema de limpeza de gases, filtros de mangas, cortina arbórea, e aspersão 

de água nas vias internas. Ressalta-se que está sendo condicionada neste Parecer a entrega do 

Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar à FEAM, conforme Instrução de Serviço 05/2019. 

Ressalta-se que o monitoramento da qualidade do ar contempla tanto as emissões das fontes fixas 

(chaminés), quanto das fontes difusas. Conforme gráficos apresentados nas folhas 155-167; 193-

218; 428-472; 584-606; 941-990; 1194-1247; todos os resultados das fontes fixas estão dentro dos 

limites vigentes.  

5.2. Efluentes líquidos:  

Gerados nos vestiários/banheiros, na área de manutenção e na drenagem de águas pluviais. A água 

utilizada para resfriamento da carcaça do forno é reutilizada em circuito fechado.  

Medidas mitigadoras: 

● Efluentes líquidos sanitários: A empresa possui uma ETE sanitária instalada composta por 

fossa, filtro anaeróbico e sumidouro. Conforme resultados apresentados nas folhas 398-403; 604-

606; 1170-1177; todos os parâmetros estão em conformidade. 
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● Efluentes líquidos industriais: a empresa não gera efluentes líquidos industriais 

provenientes do processo produtivo. Os efluentes eventualmente gerados na área de abastecimento 

são direcionados à uma caixa separadora água/óleo apenas para separação prévia do óleo.  

 

● Efluentes pluviais: são coletados por canaletas, passando três tanques de decantação para 

retenção de partículas sólidas, antes da liberação na lagoa. Conforme informado nos estudos, será 

feita manutenção mensal nos tanques no período de estiagem e semanal no período de chuvas, 

sendo também condicionado neste Parecer.  

 

5.3. Resíduos sólidos:  

Gerados no peneiramento de matérias primas, resíduos de processo (finos de minério, escória e 

sucata de gusa), e no local onde é realizado manutenção de equipamentos, bem como resíduos 

com características domiciliares. Conforme informado no PGRS (folha 384), são gerados os 

seguintes resíduos: 

 Resíduo t/dia t/mês 

Escória 30,55 916,5 

Pó de balão 4,55 136,5 

Finos de minério 11,7 351 

Finos de carvão 10,4 312 

Resíduos classe I 0,0023 0,07 

Resíduo orgânico 0,04 1,2 

Tabela 3: Resíduos sólidos gerados (fonte PGRS). 

Medidas mitigadoras: Foram apresentados documentos e notas fiscais para comprovar a 

destinação adequada dos resíduos nas folhas 264-292. Conforme PGRS, os resíduos contaminados 

são armazenados em tambores de 200 l, acondicionados em baia de alvenaria coberta.  

 

5.4. Ruídos: Gerados nos equipamentos existentes, principalmente nos sopradores do forno e 
pela movimentação de veículos.  

Medidas mitigadoras: Enclausuramento da casa de máquinas, implantação de cortina arbórea e 

manutenção nos equipamentos/veículos. Conforme gráficos apresentados nas 174-192; 405-427; 

607-616; 995-1016; todos os resultados estão dentro dos limites vigentes. Está sendo condicionado a 

monitoramento de ruídos neste parecer.  

 

5.5. Impacto visual: Este impacto é inerente a atividades, sendo mitigado através da cortina 

arbórea existente. Ressalta-se que o empreendimento, atualmente, se encontra no entorno de 

algumas aglomerações urbanas, não estando no centro das mesmas.   
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5.6. Impacto sobre a fauna: Conforme descrito no item 3.3 deste Parecer, as espécies 

registradas são classificadas como generalistas e não ameaçadas de extinção. Portanto, não foi 

declarada qualquer ameaça a fauna silvestre. Conforme folha 829, não haverá danos referentes ao 

afugentamento de fauna, pois, a área diretamente afetada já se encontra descaracterizada, o que 

fez com que as espécies registradas no local se adaptassem a vegetação existente. 

5.7. Impactos sobre a flora: conforme informado, não haverá novas intervenções na área do 

empreendimento. Entretanto, considerando o consumo elevado de carvão, a empresa deverá 

manter a entrega do PSS/CAS para aferição quanto à regularidade do carvão utilizado. Solicitou-se 

a entrega da Certidão de Regularidade Florestal emitida pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF 

para aferir a entrega do Plano de Suprimento Sustentável e Comprovação Anual de Suprimentos.l 

Tal certidão foi apresentada com efeito negativa (folha 492), a qual venceu em dezembro/2018. Em 

consulta à GERAF/IEF, responsável pela análise do PSS/CAS, informou-se que tais documentos, 

referentes aos anos de 2019 e 2020, foram entregues e ainda dependem de análise. 

6. CONTROLE PROCESSUAL 

Conforme prenunciado, trata-se do pedido para concessão de licença ambiental formulado 

pela empresa CSR Siderurgia Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 

17.094.745/0001-60. Nesta senda, constituiu-se o processo administrativo – PA n. 

11261/2017/001/2017, formalizado na Supram-ASF em 20/07/2017, segundo o Recibo de Entrega de 

Documentos n. 0795248/2017 (f. 07). 

Na realidade, o presente feito é um Licenciamento Ambiental Concomitante - LAC2, com 

análise única da etapa de operação, em caráter corretivo (LOC), considerando as disposições do art. 

1º, §8º, da Deliberação Normativa do Copam - DN n. 217/2017. 

O objeto deste licenciamento é regularizar a atividade principal de siderurgia e elaboração 

de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive ferro-gusa, com uma capacidade 

instalada para 150 t./dia, enquadrada no código B-02-01-1, da DN n. 217/2017. Além disso, a 

empresa também desenvolve outra atividade secundária de menor porte e potencial poluidor, porém 

passível de regularização ambiental neste processo de licenciamento, qual seja, a reciclagem ou 

regeneração de outros resíduos classe 2 (não perigosos) não especificados (referente ao 

peneiramento de escória), com capacidade instalada de 04 t./dia (F-05-07-1). 

Porquanto, diante dos parâmetros do empreendimento tem-se que sua atividade principal 

possui potencial poluidor/degradador grande (G) e porte médio (M), logo, detém a classe 05, 

conforme a tabela 2, do anexo único, da DN n. 217/2017. Assim, apesar da análise ser atribuída a 

Supram-ASF, cabe a Câmara Técnica de Atividades Industriais - CID do Copam decidir sobre o 

pedido de licença ambiental, haja vista ser a instância administrativa competente prevista no art. 14, 

IV, “a” e §1º, II, do Decreto Estadual n. 46.953/2016. 
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Pois bem, a empresa CSR Siderurgia Ltda. desenvolve suas atividades em uma planta 

industrial situada na Rua Canela, n. 854, Poção, no município de Maravilhas-MG, CEP 35666-000.  

O imóvel em questão possui uma área cartorial de 07.76 ha e matrícula 32.421, do Livro n. 

2, Ficha 01, registrada no CRI da Comarca de Pitangui-MG, conforme indica a certidão de f. 581. A 

propriedade pertence a empresa Biomassa Ltda., inscrita no CNPJ n. 04.717.882/0001-61, de modo 

que foi juntada nos autos a sua anuência face às instalações e operação das atividades industriais 

da CSR Siderurgia no citado local. 

Dentre os documentos apresentados para constituir este processo de licenciamento, consta 

o Requerimento para Concessão da Licença (f. 18), as Coordenadas Geográficas do Ponto Central 

do empreendimento (f. 19) e a Declaração de Entrega em Cópia Digital (CD) dos documentos que 

compõem o processo de licenciamento (f. 24). 

À f. 20, consta a Declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Maravilhas, em 

09/06/2017, na qual atesta a conformidade do local de instalação e atividades desenvolvidas pela 

CSR Siderurgia Ltda., em face das leis e regulamentos administrativos daquele município, 

especialmente, no tocante a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, com espeque no art. 10, 

§1º, da Resolução Conama n. 237/19971. 

À f. 323, foi anexado o instrumento de procuração que legitimam os outorgados a praticarem 

atos em nome da Requerente no processo de licenciamento. Também foi apresentada a cópia do 

Contrato Social Consolidado, às f. 242-246. 

A empresa possui certificado de regularidade sob n. 5861019, no Cadastro Técnico Federal 

para Atividades Poluidoras e Utilizadora de Recursos Naturais Ambientais – CTF/APP, de acordo 

com o art. 17, inciso II, da Lei Federal n. 6.938/1981 e Instrução Normativa do Ibama n. 06/2013.  

O PCA - Plano de Controle Ambiental encontra-se acostado às f. 25-61. 

Além disso, às f. 62-63, foi juntada a via original e cópia da publicação do requerimento de 

LOC, em periódico regional que atende o município de Maravilhas/MG, para garantia da publicidade 

e transparência dos atos praticados pela Administração Pública neste feito, em atenção ao art. 10, 

§1º, da Lei Federal n. 6.938/19812.  

O pedido de licença também foi publicado no Diário Oficial do Estado, em 21/07/2017, 

conforme se verifica no documento Siam n. 0802168/2017 (f. 67). 

                                                 
1   § 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, 

declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 

ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas 

pelos órgãos competentes. 
2 § 1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como 

em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental 

competente. 
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No dia 13/08/2018, o empreendimento licenciando foi vistoriado pela Supram-ASF3, ocasião 

em que foi flagrado em operação, sem a licença ambiental e desassistido por algum Termo de 

Ajustamento de Conduta-TAC. Ademais, a CSR Siderurgia Ltda. não faz jus ao benefício da 

denúncia espontânea, prevista no art. 15, caput, do Decreto Estadual n. 44.844/2008, considerando 

que já havia iniciado outros procedimentos junto ao Órgão ambiental anteriores ao referido Decreto4. 

Em razão disso, a CSR Siderurgia foi devidamente autuada, tanto pela operação irregular, como pela 

captação de água sem as respectivas outorgas de direito de recursos hídricos, nos termos dos autos 

de infração n. 131266/2018, 83757/2018 e 837578/2018, com fulcro no Decreto Estadual n. 

47.383/2018. 

Naquela oportunidade, devido a inviabilidade técnica de suspensão imediata da operação 

sem que isso pudesse acarretar riscos ao meio ambiente e as pessoas, restou determinada a 

suspensão gradual da atividade mediante cronograma de desativação junto a Supram-ASF, nos 

moldes do Decreto alhures. 

Por consequência, a empresa formalizou nos autos o pedido de assinatura do TAC com o 

fim de acobertar a continuidade de suas atividades até conclusão do processo de licenciamento. 

Nesta senda, em 20/08/2018, após ser observado tecnicamente a viabilidade ambiental de operação 

provisória do empreendimento5, foi firmado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC/ASF/32/2018 

– doc. Siam n. 0586064/2018, com validade inicial até 20/08/2019 (f. 247-250), com base no artigo 

32, §1º c/c art. 108, § 3º, do Decreto Estadual n. 47.383/2018, com as alterações do Decreto n. 

47.837, de 09/01/2020. 

Todavia, conforme explanado pelo Técnico, o TAC/ASF/32/2018 não foi renovado, pois a 

empresa compromissária não cumpriu integralmente as condicionantes a tempo e/ou modo, sendo 

lavrado o Auto de Infração n. 201666/2019 (f. 1257). Além disso, o TAC será oportunamente 

encaminhado a AGE-Advocacia Geral do Estado para adoção dos procedimentos de execução do 

Título Executivo Extrajudicial.  

Não obstante a juntada dos documentos do FOBI, ainda foi necessário solicitar informações 

complementares ao Requerente para assim dar continuidade a análise do pedido de licença, 

mormente, depois da realização de vistoria em campo. Pois bem, é neste contexto que foi 

encaminhado à empresa o Ofício Supram-ASF n. 1200/2018 – doc. Siam n. 0591203/2018 (f. 251-

252), com fulcro no art. 23 do Decreto Estadual n. 47.383/2018. Entretanto, com a documentação 

complementar surgiram novos fatos para a análise, sendo necessário saná-los com outras 

                                                 
3 Auto de Fiscalização n. 171585/2018 - doc. Siam n. 0572524/2018, acostado às f. 224-226. 

4 Art. 15 – Será excluída a aplicação da penalidade decorrente da instalação ou operação de empreendimentos ou atividades 

ambientais e hídricas, anteriores a publicação deste Decreto, sem as Licenças Ambientais, ou AAF ou outorga de uso de 

recursos hídricos, pela denúncia espontânea, se o infrator, formalizar pedido de LI ou LO ou AAF, em caráter corretivo, ou 

outorga pela utilização de recursos hídricos e demonstrar a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade. 

§ 1º – Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo junto à 

Semad e às suas entidades vinculadas ou medida de fiscalização relacionados com o empreendimento ou atividade. 
5 Parecer - doc. Siam n. 0574689/2018, f. 227-228. 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Subsecretaria de Regularização Ambiental 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

11261/2017/001/2017

13/10/2020 
Pág. 17 de 43 

 

Rua Bananal, nº 549, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis – MG. CEP: 35.500-036 

Telefax: (37)3229 -2800 

informações para o devido prosseguimento, sendo esta a razão do envio do Ofício Supram-ASF n. 

914/2019 - doc. Siam n. 0589087/2019 (f. 1258-1259). 

Por conseguinte, o empreendimento cuidou em juntar as informações complementares 

requeridas pelo Órgão Ambiental, apresentadas de modo satisfatório. 

Com efeito, destaca-se que por estar sediada em um imóvel rural, a empresa apresentou às 

f. 486-490, o respectivo Recibo Federal de Inscrição no CAR - Cadastro Ambiental Rural, referente a 

matrícula 32.421, consoante preconiza a IN MMA n. 02/2014 e em sintonia a Lei Federal n. 

12.651/2012 (Código Florestal). Ademais, no CAR foi declarada a inexistência de Reserva Legal 

igual a 00,00 ha, pois foi averiguado tecnicamente que a propriedade possui uma área menor que 04 

módulos fiscais e que, em 22/07/2008, não preexistia vegetação nativa suficiente para constituir a 

referida área verde. Desta maneira, restou aplicado o disposto no art. 40, da Lei Estadual n. 

20.922/2013.  

Por outro lado, em vistoria foi possível notar a existência de um barramento com área de 

superfície inferior a 1 ha, característica que dispensa a reserva de faixa de proteção (APP - Área de 

Preservação Permanente), nos termos do art. 9º, §5º, da Lei Estadual n. 20.922/2013.6 

Lado outro, no tocante ao uso de água, resta dizer que junto a este licenciamento tramitam 

os seguintes processos administrativos, formalizados para obtenção das Portarias de Outorga de 

Direito de Uso dos Recursos Hídricos: 

● Processo n. 14698/2020 e 14699/2020: ambos destinados a regularização de 

duas captações de água subterrânea por meio de poços tubulares. 

Os referidos processos de outorga são considerados acessórios ao licenciamento em 

questão (LOC) e, por esta razão, acompanham o desfecho do principal. Em vista disso, ante a 

decisão de deferimento da licença, as respectivas portarias deverão ter os prazos de validade 

vinculados a licença ambiental, por força do art. 9º, §1º, da Portaria Igam n. 48/2019. 

Na oportunidade da vistoria foi possível notar a existência de um tanque de armazenamento 

de combustíveis com capacidade para 7,5m³. Com efeito, apesar de possuir um parâmetro não 

passível de licenciamento ambiental, ainda assim é uma estrutura prevista na Resolução Conama n. 

273/2000 e DN n. 108/2007 e, consequentemente, enseja a apresentação do respectivo Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros válido. O AVCB é necessário para atestar a adoção das medidas de 

segurança previstas na legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Entretanto, 

considerando que CSR Siderurgia não fez juntada do respectivo documento, foi exigido o 

cronograma de desativação do tanque de combustível, até que obtenha o AVCB.  

                                                 
6   § 5º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1ha (um hectare), fica dispensada a 

reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, 

salvo autorização pelo órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. 
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Em vista disso, mediante relatório fotográfico foi demonstrada a retirada do tanque da 

referida área. 

De toda forma, é importante frisar que a pretensa licença ambiental, se concedida, não irá 

abarcar a referida estrutura de armazenamento de combustível, tampouco, a sua operação, 

enquanto não for protocolado junto ao Órgão ambiental o dito AVCB. Deste modo, se a empresa fizer 

uso do tanque durante o período em que a LOC não lhe acobertar, poderá ser autuada com espeque 

no Decreto Estadual n. 47.383/2018. 

Por outro lado, consta a neste processo de licenciamento o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado das ART’s, (f. 373-395; 1285-1287), em atenção a Lei 

Federal n. 12.305/2010. Além disso, foi encaminhada uma via do PGRS para o município de 

Maravilhas-MG (protocolo n. 439/2018, de 15/10/2018, à f. 372), para oportunizar sua oitiva quanto a 

regularidade da destinação dos resíduos sólidos da empresa, tal como preconiza o art. 24, §2º, da 

Lei.  

Apesar do envio, até o encerramento deste expediente não consta a manifestação do ente 

municipal quanto ao PGRS apresentado, circunstância, porém, que não obsta o regular andamento 

do feito. 

Ademais, como sobredito, o estudo em questão foi considerado satisfatório pela Equipe 

Técnica da Supram-ASF. 

Outrossim, a empresa juntou a sua DMR - Declaração de Movimentação de Resíduos sob n. 

9743 3 9744, relativa ao período de 01/07/2019 a 31/12/2019, com espeque o art. 16 da DN n. 

232/2019. 

À f. 1306, encontra-se o Certificado de Registro n. 304176, emitido pelo IEF para o exercício 

de 2019, haja vista que a empresa faz uso de produtos e subprodutos da flora no seu processo 

produtivo, em atendimento a Resolução Conjunta Semad/IEF n. 1.661/2012. Salienta-se que a 

renovação anual do cadastro, referente ao exercício de 2020, foi prorrogada até 30/07/2020, de 

acordo com a Resolução Conjunta Semad/IEF n. 2.923, de 06 de janeiro de 2020. Por essa razão, a 

empresa foi condicionada a apresentar o aludido certificado do ano corrente. 

Consta nos autos, às f. 506-549, o PEA - Programa de Educação Ambiental, inclusive, com 

a elaboração do Diagnóstico Socioambiental Participativo, elaborado por responsável técnico inscrito 

junto ao seu Conselho Profissional. Nesta senda, o PEA foi considerado regular pela equipe técnica, 

atendendo-se a DN Copam n. 214/2017. 

Frisa-se, que a CSR Siderurgia Ltda., desenvolve uma atividade que demanda alto consumo 

de carvão vegetal no seu processo produtivo (superior a 10 t./dia). Em vista disso, está obrigada a 

elaborar o Plano de Suprimento Sustentável - PSS. 

“Este Plano foi instituído pela Lei Estadual n. 14.309/2002, e atualmente encontra previsão 

na Lei Estadual n. 20.922/2013. Por meio do PSS é possível saber onde está a maior demanda de 
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consumo de materiais madeireiros, bem como onde devemos investir para que no futuro não falte 

madeira para o abastecimento do mercado interno”.7 O PSS deve assegurar o fornecimento pela 

produção ou aquisição, no mínimo, do equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela 

atividade industrial exercida (Resolução Conjunta Semad/IEF n. 1.742/2012). Assim, o referido Plano 

mostra-se um importante instrumento para o direcionamento de políticas ambientais do Estado de 

Minas Gerais que visam garantir o consumo sustentável matéria-prima florestal, com fins de manter a 

perenidade econômica.  

Nesta senda, estão obrigados a implementar o PSS, a ser submetido à aprovação do órgão 

ambiental competente, toda pessoa física ou jurídica que, no território do Estado, industrialize, 

comercialize, beneficie, utilize ou consuma produto ou subproduto da flora em volume anual igual ou 

superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000m (doze mil metros) estéreos de 

lenha ou 4.000m (quatro mil metros) de carvão, segundo determina o caput do art. 82 e ss., da Lei 

Estadual n. 20.922/2013. Além disso, segundo o caput, do art. 86 do Código Florestal mineiro, 

àqueles que estão obrigados a implementar o PSS também devem exibir a Comprovação Anual de 

Suprimento - CAS -, demonstrando a origem das fontes relacionadas no PSS.  

Diante dessas determinações legais, que convertem para a exigibilidade do PSS no escopo 

do licenciamento ambiental, fez-se imprescindível averiguar se o empreendimento licenciando estava 

regular com o PSS, pois é considerado um grande consumidor do produto florestal, utilizado para 

alimentar o seu alto forno. Com efeito, de acordo com a avaliação da Gerência de Produção e 

Reposição Florestal – GPRF, da então Diretoria de Desenvolvimento e Conservação Florestal – 

DDCF, do IEF, foi averiguada apresentação dos PSS’s desde o início da operação da atividade 

industrial no parque siderúrgico da CSR, no município de Maravilhas, de modo que os mesmos ainda 

estão sob análise do Órgão competente, nos moldes do art. 26, do Decreto Estadual n. 47.892/2020. 

 Noutro giro, durante a análise do Órgão foi averiguado que a atividade desenvolvida pelo 

empreendimento representa, de fato, significativo impacto ambiental, sobretudo, ante as situações 

previstas nos incisos XII e XVI, da Resolução Conama n. 01/1986. Desta feita, constatou-se a 

necessidade de chamar o feito à ordem8 para que fosse instruído com EIA - Estudo de Impacto 

Ambiental e do RIMA - Relatório de Impacto Ambiental.  Especialmente, porque os referidos estudos 

ainda não tinham sido elaborados e, ademais, ainda não fora aferida a respectiva compensação 

ambiental, consoante exegese legal contida na Resolução alhures, no art. 225, da CF/88 e nas 

disposições do Decreto Estadual n. 45.175/2009.  

Assim, o processo foi reorientado para inclusão dos estudos supracitados9 , porquanto, o 

EIA e RIMA está acostado às f. 617-877. 

Além disso, foi realizada a publicação no periódico local da entrega dos estudos e que os 

mesmos estão disponíveis para consulta pública (f. 1107-1108). Bem como, foi aberto o prazo legal 

para que eventuais interessados pudessem se manifestar acerca da realização de audiência pública, 

                                                 
7 Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/florestas/pss-e-cas 
8 Papeleta de Despacho n. 032/2018 - doc. Siam n. 0104348/2018, f. 96. 

9 Recibo de Entrega de Documentos n. 0026954/2019, de 17/01/2019 e FOBI n. 0632211/2017 B, de f. 1095-1097. 
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consoante o edital publicado no IOF e no sítio da Semad, em 11/04/2019 (doc. Siam n. 

0785884/2019, f. 1110-1111), nos termos da DN Copam n. 225/2018. 

Neste escopo, a empresa é condicionada neste parecer a formalizar o processo de 

compensação junto à Gerência de Compensação Ambiental do IEF – GCA, com fulcro no artigo 36, 

da Lei Federal n. 9.985/00, o Decreto Federal n. 4.340/02 e o Decreto Estadual n. 45.175/09, 

alterado pelo Decreto Estadual n. 45.629/11. Além disso, frisa-se que é requisito imprescindível para 

revalidação desta Licença de Operação a aprovação da medida compensatória pela Câmara de 

Proteção da Biodiversidade - CPB, com a assinatura do Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.10 

Lado outro, é de bom alvitre mencionar que outro critério adotado pela legislação ambiental 

para avaliar o desempenho e, de modo especial, traçar parâmetro para diminuição de prazo de 

licença de operação corretiva é o cometimento de infração administrativa de natureza grave ou 

gravíssima pelo empreendimento, desde que a respectiva penalidade tenha se tornado definitiva nos 

cinco anos anteriores à data da concessão da licença, nos termos do art. 32, §4º, do Decreto 

Estadual n. 47.383/2018.  

Porquanto, segundo o Relatório de Auto de Infração (Anexo V), a empresa possui infrações 

em seu prontuário, com definitividade de suas penalidades, razão de se aplicar o disposto no §5º, art. 

32, do Decreto alhures, in verbis: 

§ 5º – A validade da licença corretiva, aplicadas as reduções de que trata o § 4º, não será 

inferior a dois anos no caso de licença que autorize a instalação ou inferior a seis anos no 

caso de licenças que autorizem a operação. 

O presente feito é instruído com a planilha de custos de análise, na forma exigida pela 

Resolução Conjunta Semad/IEF/Feam 2.125/2014 e Resolução Semad n. 412/2005. Desta forma, 

constata-se que a empresa procedeu com o pagamento integral das taxas devidas (quitação do DAE 

n. 4924890690207), o que condiciona o envio do processo para decisão da instância administrativa 

competente, conforme preconiza o art. 21, do Decreto Estadual n. 47.383/2018.   

Ante o exposto, sob a ótica do princípio da legalidade em que pautam os atos da 

Administração Pública, sugere o deferimento do pedido de Licença de Operação Corretiva - LOC, 

desde que atendidas as medidas de controle consignadas neste Parecer.   

CONCLUSÃO 

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

Ambiental na fase de Licença de Operação Corretiva – LAC 2 (LOC), para a empresa “CSR 

Siderurgia Ltda” referente às atividades “Siderurgia e elaboração de produtos siderúrgicos com 

                                                 
10  Decreto Estadual n. 45.175/2009: 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. 
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redução de minérios, inclusive ferro-gusa” e “Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 

(não perigosos) não especificados”  no município de Maravilhas-MG, pelo prazo de “06 (seis) anos”, 

vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento das 

condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como qualquer alteração, 

modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a Supram Alto São Francisco, tornam o 

empreendimento em questão passível de ser objeto das sanções previstas na legislação vigente.  

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui a obtenção, pelo 

requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São 

Francisco, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e jurídica sobre estes, assim 

como da comprovação quanto à eficiência das medidas de mitigação adotadas. 

 

7. ANEXOS 

Anexo I. Condicionantes para Licença de Operação da CSR Siderurgia Ltda; 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Licença de Operação da CSR Siderurgia Ltda.  

Anexo III. Relatório Fotográfico da CSR Siderurgia Ltda.  

Anexo IV. Análise de cumprimento do TAC/ASF/32/2018. 

Anexo V. Relatório de Autos de Infração. 

Anexo VI. Cronograma de execução do Programa de Educação Ambiental - PEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Subsecretaria de Regularização Ambiental 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 

11261/2017/001/2017

13/10/2020 
Pág. 22 de 43 

 

Rua Bananal, nº 549, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis – MG. CEP: 35.500-036 

Telefax: (37)3229 -2800 

ANEXO I 

Condicionantes para a Licença de Operação Corretiva – LAC 2 (LOC) da CSR Siderurgia Ltda. 

 

Item Descrição da Condicionante Prazo* 

01 
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme definido no 

Anexo II. 

Durante a vigência 

da LOC 

02 

Apresentar semestralmente os formulários de acompanhamento e 

anualmente os relatórios técnicos referentes à execução do Plano de 

Educação Ambiental – PEA, conforme DN 214/2017. Deverão ser 

explicitados os indicadores utilizados para aferir os resultados 

alcançados com a execução do PEA. 

 

Obs.: Mesmo após o ano de 2023, deverá ser dada a continuidade na 

execução do PEA, e se for necessária revisão, a mesma deverá ser 

apresentada à SUPRAM-ASF, conforme art. 4º; § 1º e § 2º da DN 

214/2017. 

Durante a vigência 

da Licença. 

03 

Destinar resíduos sólidos somente a empresas licenciadas 

ambientalmente. Manter no empreendimento para fins de fiscalização, 

as notas de comprovação da destinação final dos resíduos sólidos 

gerados no processo industrial. 

 

Obs.: Esta condicionante será aferida oportunamente em vistoria. 

Durante a vigência 

da Licença. 

04 

Manter o sistema de armazenamento temporário de resíduos sólidos 

com a devida separação e segregação destes, em áreas distintas, de 

acordo com sua classificação, conforme estabelecido nas normas da 

ABNT NBR 10.004, e obedecendo aos requisitos das NBR’s 11.174 e 

12.235. 

 

Obs.: Esta condicionante será avaliada oportunamente em vistoria. 

Durante a vigência 

da Licença. 

05 

*Apresentar o certificado de registro junto ao IEF, para o exercício de 

2020, relativo a consumo de produtos e subprodutos da flora, lenha e 

carvão, exigido na Resolução Conjunta Semad/IEF n. 1.661/2012. 

 

**Para os exercícios seguintes e para fins de fiscalização, a CSR 

Siderurgia deverá manter no empreendimento licenciando o certificado 

de registro do IEF válido. 

 

Obs.: Esta condicionante será avaliada oportunamente em vistoria. 

* No prazo 

estabelecido pela 

Resolução 

Conjunta 

Semad/IEF n. 

2.923, de 06 de 

janeiro de 2020, ou 

norma posterior 

que, 

eventualmente, 

prorrogue 
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novamente o 

prazo. 

** Durante a 

vigência da 

licença. 

  

06 

Apresentar cópia do protocolo de envio da Declaração de carga 

poluidora, conforme estabelece o art. 39 da Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG 01 de 05 de maio de 2008. 

Anualmente 

07 

Apresentar à Feam/Gesar o Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar 

− PMQAR que deverá conter o inventário das fontes atmosféricas do 

empreendimento; a modelagem atmosférica (com o modelo AERMOD) e 

descrição do resultado com avaliação da qualidade do ar da área de 

influência do empreendimento, conforme Instrução de Serviço Sisema nº 

05/2019. 

 

Apresentar à SUPRAM-ASF a comprovação de entrega da referida 

documentação à Feam/Gesar. 

90 dias. 

08 

Apresentar o Plano de Suprimento Sustentável (PSS) e a Comprovação 

Anual de Suprimento (CAS), conforme art. 82 e 86 da Lei Estadual 

20.922/2013. Tais documentos devem ser apresentados à Gerência de 

Produção e Reposição Florestal do IEF. 

Obs: Essa condicionante será aferida pela Supram-ASF, em 

comunicação com a GERAF/IEF, durante a análise do processo de 

renovação da Licença. 

Durante a vigência 

da Licença. 

09 

Formalizar processo da compensação referente ao artigo 36, da Lei 

Federal n. 9.985/00, o Decreto Federal n. 4.340/02 e o Decreto Estadual 

n. 45.175/09, alterado pelo Decreto Estadual n. 45.629/11 (SNUC), junto 

à Gerência de Compensação Ambiental do IEF – GCA, conforme instrui 

a Portaria do IEF n. 55, de 23 de abril de 2012. 

 

Obs.: Para fins de cumprimento da condicionante, deverá ser 

apresentado a Supram-ASF o protocolo de formalização do processo de 

compensação, feito junto a GCA/IEF. 

60 (sessenta) dias. 

10 

A empresa deverá se ater às solicitações do IEF e cumprir todos os 

prazos por ele estabelecidos, para o regular andamento e conclusão do 

processo de compensação ambiental citado na condicionante n. 09. 

 

O cumprimento dessa condicionante poderá ser avaliado oportunamente 

pela Supram-ASF, em um eventual contato interno com o IEF. 

Durante a vigência 

do Processo de 

Compensação 

Ambiental. 
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11 

 

a) O respectivo processo de RevLO somente será formalizado* no 

Órgão ambiental competente mediante o cumprimento integral da 

medida compensatória prevista nesta condicionante, desde que todas as 

parcelas previstas no TCCA - Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental possuam data de quitação anterior a 120 (cento e vinte dias) 

do fim da validade da LOC - vinculada ao PA n. 24203/2018/001/2018. 

  

*Entende-se pela formalização de processo a geração do respectivo Recibo de 

Entrega de Documentos ou documento similar gerado no sistema informatizado, 

que atesta a apresentação de todos os documentos, projetos e estudos exigidos 

pelo Órgão ambiental, consoante inteligência do art. 15, caput, DN n. 217/2017 

e Resolução Semad n. 412/2005. 

 

b) Não sendo o caso da referida alínea “a”, para fins de emissão de 

licença subsequente a compensação ambiental prevista nesta 

condicionante somente será considerada cumprida após a assinatura do 

TCCA e publicado seu extrato no Diário Oficial, conforme art. 13, do 

Decreto n. 45.175/2009; 

 

c) Apresentar uma cópia do Termo de Compromisso de 

Compensação Ambiental devidamente assinado pelas partes e 

homologado pela CPB, do Copam; bem como no extrato publicado no 

Diário Oficial; 

 

d) A cada vencimento de parcela do TCCA, a empresa deverá 

apresentar a cópia do respectivo comprovante de pagamento; 

  

e) Apresentar a declaração/certidão emitida pelo IEF em que atesta 

o cumprimento integral do TCCA. 

Prazo da alínea 

“c”: 10 dias depois 

da publicação do 

extrato no Diário 

Oficial. 

 

Prazo alínea “d”: 

10 dias depois da 

data estabelecida 

para quitação da 

parcela. 

 

Prazo alínea “e”: 

60 dias após a 

quitação integral 

das parcelas do 

TCCA. 

12 

Realizar manutenção mensal nos tanques de decantação no período de 

estiagem e semanal no período de chuvas. 

 

Obs.: Esta condicionante será avaliada oportunamente em vistoria. 

Durante a vigência 

da Licença 

13 

Manter a área de abastecimento desativada até a obtenção do Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiro vigente.  

 

Obs.: Esta condicionante será avaliada oportunamente em vistoria. 

Durante a vigência 

da Licença 

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença na Imprensa Oficial 

do Estado. 

      IMPORTANTE 
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Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento poderão sofrer 

alterações a critério da área técnica da Supram-ASF, face ao desempenho apresentado; 

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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ANEXO II 

Programa de Automonitoramento da Licença de Operação Corretiva – LAC 2 (LOC) da CSR 

Siderurgia Ltda. 

 

1. Efluentes Líquidos e Águas Superficiais 

Local de amostragem Parâmetro 
Frequência de 

Análise 

Na entrada e na saída 

da ETE sanitária. 

DBO, DQO, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos, 

substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno, 

óleos minerais, óleos vegetais e gorduras animais. 

A cada seis 

meses Na entrada e na saída 

da caixa separadora 

água/óleo. 

*O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os parâmetros DBO 

e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. Para os demais parâmetros 

deverá ser realizada amostragem simples. 

Local de amostragem: Entrada da ETE/CSAO antes do sistema de tratamento (efluente bruto). Saída da ETE 

(efluente tratado), antes do lançamento em sumidouro. 

Relatórios: Enviar, semestralmente, à Supram-ASF até o dia 10 do mês subsequente, os resultados das 

análises efetuadas. O relatório deverá especificar o tipo de amostragem e conter a identificação, registro 

profissional e a assinatura do responsável técnico pela amostragem, além da produção industrial e do número 

de empregados no período. Para as amostragens feitas no corpo receptor (curso d’água), apresentar 

justificativa da distância adotada para coleta de amostras a montante e jusante do ponto de lançamento. 

Deverá ser anexado ao relatório o laudo de análise do laboratório responsável pelas determinações. 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, nos termos do §2º do art. 

3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser acompanhada de projeto de adequação do sistema 

de controle em acompanhamento. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas durante o ano, o órgão 

ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigação adotadas. 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última edição. 

 

2. Resíduos sólidos e rejeitos 

 
2.1 Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 
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Apresentar, semestralmente, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR, emitida via 

Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas com resíduos sólidos e rejeitos gerados pelo 

empreendimento durante aquele semestre, conforme determinações e prazos previstos na 

Deliberação Normativa Copam 232/2019. 

 
Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.  
 
2.2 Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 
 
Apresentar, semestralmente, relatório de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados 
conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG. 
 
Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.  
 
 

 

RESÍDUO 

TRANSPOR
TADOR 

DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO 

TOTAL DO 

SEMESTRE 

(tonelada/semestre) 

OBS. Denomi
nação e 
código 
da lista 

IN 
IBAMA 
13/2012 

Orig
em 

Clas
se 

Taxa 
de 

geraç
ão 

(kg/m
ês) 

Raz
ão 

soci
al 

Ender
eço 

compl
eto 

Tecnol
ogia (*) 

Destinador / 
Empresa 

responsável 

Quant
idade 
Desti
nada 

Quant
idade 
Gerad

a 

Quant
idade 
Arma
zenad

a 

Razão 
social 

Endereç
o 

completo 

   

             

(*)1- Reutilização   6 - Co-processamento 

2 – Reciclagem   7 -  Aplicação no solo 

3 - Aterro sanitário 
  8 - Armazenamento temporário (informar quantidade 

armazenada) 

4 - Aterro industrial   9 - Outras (especificar) 

5 - 
Incineração 

  

 

2.2.1 Observações 
 
● O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo 
Sistema MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 232/2019, deverá ser apresentado, 
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semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de 
documentos.  
 
● O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do quadro supracitado, 
bem como a identificação, registro profissional e a assinatura do responsável técnico pelas 
informações. 
 
● As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo 
empreendedor. 
 
● As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de 
resíduos deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, para fins de fiscalização. 

 

3. Efluentes atmosféricos. 

Local de amostragem 
Tipo de 

combustível 

Potência 

nominal (MW) 
Parâmetros Frequência 

Chaminés dos filtros de 

mangas do manuseio e 

preparação de carvão e de 

matérias primas. 

NA NA Material particulado 
A cada seis 

meses 

Chaminés dos glendons e da 

tocha. 

 

NA NA 

Material particulado 

corrigido a 7% de 

O2, conforme Tabela 

XII da DN 187/2013.  

A cada três 

meses 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram-ASF até o dia 10 do mês subsequente, os resultados das análises 

efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como dos certificados 

de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, 

anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser 

informados os dados operacionais. Os resultados apresentados nos laudos analíticos deverão ser expressos 

nas mesmas unidades dos padrões de emissão previstos na DN COPAM nº 187/2013 e na Resolução 

CONAMA nº 382/2006. 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas durante o ano, o órgão 

ambiental deverá ser imediatamente informado, bem como a medida mitigadora adotada. 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection Agency – EPA.  

 

4. Ruídos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência de Análise 

Em seis pontos localizados nos limites da área dB (decibel)  
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externa do empreendimento, de acordo com NBR 

10.151/2000. 

Anual 

 

Relatórios: Enviar, anualmente, à Supram-ASF até o dia 10 do mês subsequente, os resultados das análises 

efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de campo e de laboratório, bem como a dos certificados 

de calibração do equipamento de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, 

anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas amostragens. Deverão também ser 

informados os dados operacionais.  

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual nº 10.100/1990 e Resolução 

CONAMA nº 01/1990. 
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico da CSR Siderurgia Ltda. 

  

Foto 01.  Área do alto forno e roda de gusa. Foto 02.  Topo do alto forno e chaminés. 

  

Foto 03. Planta para beneficiamento de escória. 
Foto 04. Galpão enclausurado para descarga de 
carvão vegetal 

 
 

 

Foto 05. Pátio de matérias primas. Foto 06. Armazenagem temporária de gusa. 
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Foto 07.  Baia para granulação de escória. Foto 08.  Tanques de lama do AF e chaminés. 

  

Foto 09.   Tanque de recirculação de água. 
Foto 10. Tanque de recirculação de água e 
cortina arbórea. 

 
 

 

Foto 11. Filtro de mangas Foto 12.    Filtro de mangas 
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Foto 13.  Caixa SÃO área abastecimento. Foto 14.  ETE sanitária. 

  

Foto 15. Armazenamento RS contaminados. Foto 16.  Decantação efluentes pluviais. 

 
 

 

Foto 17.  Compressores de ar. Foto 18.    Lagoa/acumulação de água. 
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ANEXO IV 

Análise cumprimento TAC/ASF/32/2018, assinado em 20/08/2018. 

Item Descrição da Condicionante Prazo Cumprimento 

01 

Corrigir as falhas do enclausuramento do topo do 
alto forno e colocar o sistema de despoeiramento 
funcionando sempre quando houver carregamento 
de matérias primas no topo. Deverá ser 
apresentada a respectiva ART do serviço. 
 

Obs.: Enviar relatório fotográfico para comprovar a 
execução do serviço, considerando o registro de 
pelo menos 5 fotos durante o carregamento de 
minério e carvão no topo do alto forno. 

60 dias 

Cumprida. 
Documentação apresentada 

junto ao protocolo 
R0176487/2018, datado de 

18/10/2018 
(folhas 337-341) 

02 

Apresentar projeto com cronograma de execução, o 
qual deverá conter a descrição das melhorias a 
serem executadas no sistema de limpeza de gases 
com vistas a eliminar e/ou reduzir 
consideravelmente as emissões atmosféricas 
visíveis nas chaminés dos glendons e na tocha. 
Deverá ser apresentada a respectiva ART do 
serviço.  
 

Obs.: Enviar relatório fotográfico para comprovar a 
execução do serviço, considerando o registro de 
pelo menos cinco fotos registradas de forma 
aleatória, com o alto forno em plena operação.  

30 dias para 
apresentação 
do projeto e 
90 dias, a 
contar da 

assinatura do 
TAC para 
concluir a 

execução do 
serviço e 

apresentar o 
relatório 

fotográfico. 

Cumprida. Projeto 
apresentado através do 

protocolo R0162639/2018, 
datado de 19/09/2018 

(folhas 257-263) 
 

Execução do serviço 
apresentada junto ao 

protocolo R0176487/2018, 
datado de 18/10/2018 

(folhas 343-346) 

03 

Corrigir a instalação do hidrômetro instalado na 
tubulação da captação superficial de modo que a 
medição seja condizente com a vazão real captada. 
Caso a captação instantânea exceda o limite 
solicitado no processo de Outorga 19395/2017, a 
empresa deverá solicitar ao IGAM a respectiva 
retificação no pedido de Outorga.   
 

Obs.: Enviar relatório fotográfico para comprovar a 
execução do serviço e planilha de medição dos 
equipamentos instalados (horímetro/hidrômetro) de 
um período de 30 dias. 

60 dias 

Cumprida parcialmente no 
prazo e totalmente com 

atraso. Protocolo 
R0176487/2018, datado de 

18/10/2018 (folhas 347-348). 
Informou-se que não estava 
havendo captação visto que 
a lagoa se encontrava seca. 
Solicitou-se prorrogação de 
60 dias para apresentação 
de planilha (folhas 332). As 

planilhas foram 
apresentadas em 26/03/2019 

(folhas 1117-1118) 

04 

Destinar resíduos sólidos classe I armazenados na 
empresa e apresentar nota fiscal para comprovar a 
correta destinação.  

30 dias 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0162639/2018, 
datado de 19/09/2018 

(folhas 264-292) 

http://www.siam.mg.gov.br/siam/analise/processo_outorga.jsp?id=&num_pou=19395&ano_pou=2017&text=19395/2017&cod_empreendimento=889019
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05 

Construir um tanque de decantação para os 
efluentes pluviais que são liberados próximo ao 
ponto de captação subterrânea, ou destinar os 
efluentes pluviais desta área ao sistema de 
drenagem já instalado.  
 

Obs.: Enviar relatório fotográfico para comprovar a 
execução do serviço. 

60 dias 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0176487/2018, 
datado de 18/10/2018 

(folhas 350-352) 

06 

Promover a limpeza da caixa separadora água/óleo 
instalada próximo ao tanque de abastecimento e 
destinar os resíduos retirados juntamente com os 
resíduos classe I estocados na empresa.  
 

Obs.: Enviar relatório fotográfico para comprovar a 
execução do serviço. 

30 dias 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0162639/2018, 
datado de 19/09/2018 

(folhas 293-295) 

07 

Apresentar nova análise de emissão de efluentes 
atmosféricos, realizada após a adequação do SLG 
descrita no item 02 acima.   Deverão ser analisados 
os parâmetros materiais particulados e O2, 
conforme Tabela XII da DN 187/2013. Juntamente 
com as análises deverá ser apresentada a ART do 
responsável pela análise e, se for o caso, do 
responsável pela coleta de amostras. 
 

*Ver Nota 1 abaixo. 

120 dias 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0195855/2018, 
datado de 04/12/2018 

(folhas 582-603) 

08 

Formalizar processo de Outorga referente à 
captação subterrânea e apresentar planilha de 
medição dos equipamentos instalados 
(horímetro/hidrômetro) de um período de 10 dias. 

30 dias 

 
Cumprida parcialmente no 

prazo. Foi apresentado 
apenas a comprovação de 
formalização do processo - 
protocolo R0162639/2018, 

datado de 19/09/2018 (folhas 
296-297), sem a planilha de 
medição dos equipamentos 

instalados.  

09 

Apresentar Certidão de Débitos Florestais 
atualizada, com efeito negativa, emitida pelo 
Instituo Estadual de Florestas – IEF, a qual deve 
constar a análise do PSS, conforme Art. 82 da Lei 
Estadual 20.922/2013. 

90 dias 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0176487/2018, 
datado de 18/10/2018 

(folhas 354-355) 

10 

Considerando que a empresa não possui Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros, deverá ser 
apresentado cronograma de desativação da área 
de abastecimento de combustível, considerando a 
remoção dos equipamentos. 
 

Obs.: a empresa deverá manter a área de 
abastecimento desativada até o vencimento do 
prazo estabelecido no cronograma de desativação, 

30 dias 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0162639/2018, 
datado de 19/09/2018 

(folhas 298-302) 
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salvo seja emitido o AVCB no período.  

11 

Receber carvão vegetal na empresa somente em 
período diurno, de 07:00 as 18:00 h, para que a 
fiscalização possa eventualmente verificar a 
regularidade do carvão recebido. Fica proibido o 
recebimento de carvão vegetal de origem nativa, 
salvo os casos autorizados e previstos no artigo 83 
– Inciso III da Lei Estadual 20.922/2013. 
 

Obs.: o cumprimento da condicionante poderá ser 
avaliado oportunamente em vistoria. 

Durante a 
vigência do 

TAC ou até a 
aprovação do 

PSS. 

Considerou-se cumprida vez 
que não houve fiscalização. 
Declarado cumprimento no 
protocolo R0176487/2018, 

datado de 18/10/2018 
(folha 334) 

12 

Apresentar o recibo de inscrição do imóvel no 
Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos da 
Portaria nº 100/2015 do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), da Instrução de Serviço nº 
01/2014 SEMAD/IEF e respectivo Adendo, bem 
como pelo disposto na Lei 12.651/2012, Lei 
Estadual 20.922/2013 e Instrução Normativa nº 
02/2014 do MMA; 
 
Obs.: Acaso o empreendimento alegue estar 
instalado no perímetro urbano do município de 
Maravilhas, deverá apresentar o protocolo referente 
ao pedido de descaracterização do imóvel rural 
para urbano, junto ao Incra, consoante preconiza a 
Instrução Normativa do Incra nº 82/2015. 

30 dias 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0162639/2018, 
datado de 19/09/2018 

(folhas 303-308) 

13 

Apresentar o protocolo efetivado junto ao 
Iepha/MG, consubstanciado no pedido de anuência 
para fins de licenciamento ambiental, com base na 
Deliberação Normativa Conep nº 07/2014 c/c 
Decreto Estadual nº 47.383/2018. 

30 dias 

Descumprida considerando a 
intempestividade, conforme 

folha 1254-v 

14 

Apresentar o protocolo efetivado junto ao 
Iphan/MG, consubstanciado no pedido de anuência 
para fins de licenciamento ambiental, com base na 
Portaria do Iphan nº 01/2015 c/c Decreto Estadual 
nº 47.383/2018. 

30 dias 

Documentação apresentada 
junto ao protocolo 

R0162639/2018, datado de 
19/09/2018 (folhas 314-330) 

15 

Protocolar o Estudo de Impacto Ambiental e o 
Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, nos 
autos do processo de licenciamento nº 
11261/2017/001/2017, conforme exigido no FOBI nº 
0632211/2017-B. 

180 dias da 
emissão do 

FOBI 

Cumprida. Documentação 
apresentada junto ao 

protocolo R0002409/2019, 
datado de 09/01/2019 

(folhas 617-1088) 
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ANEXO V 

Relatório de Autos de Infração Cadastrados no CAP  
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ANEXO VI 

Cronograma de execução do Programa de Educação Ambiental - PEA 

i.Projeto 1: A Siderurgia e as questões ambientais: 
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ii. Projeto 2: Ruído, meio ambiente e a saúde humana: 
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iii. Projeto 3: InspirAR: 
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