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ILMO. SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DO NORTE
DE MINAS - SUPRAM NM

,:/ti

49i DiretoÍia Regtonal de Controle ProÇer.§ual
(aft. 59, incíso I do Decreto Estadual no 47.042, de 06 09.2016)

Av. José Coíêa Machado. 900 - Bairro lbitutuDa
Montes Claros/Mc - CEP 39401-832

Ref.: Auto de lnfração no 9475212016

LIGAS DE ALUMiNIO S.A. - LtASA. pessoa lurÍdica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o ír"
17.221.7711OOO1-O 1, com sede em Pirapora/Mc na
Avenida Dr. José Patrus de Sousa. no 1.OOO Distriio
lndustrial, CEP 39.270-000, vem perante V. Exa.. por
seus procuradores (DOC.1), nos termos do art 3,; dc
Decreto Estadual no 44.844 de 25 06.2008, apr-esenrar
DEFESA AOMINISTRATIVA, relativamente ao Auto de
lnfraçáo em epígrafe, pelas razóes de fato e de direito
que passa a expor:
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I - DA AUTUAçÃO
1.1. Em 21.O9.2016, a autuada tomou conhecimento da lavÍatura do Auto de

lnfração no 9475212016 (DOC. 2), o qual imputou à empresa a penalidade

de mulla simples no valor de R$ 33.230,89 (trinta e três mil, duzentcs e

trinta reais e oitenta e nove centavos) por supostamente:

Causat poluiÇão e degrcdaÇãa ambiental pela enanaÇã.
atmostérica do Íorno elétrico 1 (p1) sem slster'ra de tralameni.
de emanações atmosférica s.

1.2. Como fundamento jurídico-normativo da autuaçáo foi indicado o art 83,

anexo I, código 122 do Decreto Estadual no 44.844, de 25.06.2008 e a Lel

Estadual no 7.772, de 08.09.1980.

1.3. Restou consignado no campo relativo às "Demais Penalidades /
Recomendações / Observações", relativamente ao embargo do Forno F 1 .

o seg uinte:

"Embargo do Forno 1. O desligamento total do fomo F1 cievetá
ocorrer num período máximo de 5 dias após rccebimento desta
autuação. Não deverá haver produçêo ("Çoffida" au ciclo oa
íomo) após o recebímento da autuaÇão. êpenas poteta tet
rcalizada a "corrida" que estivet sendo prcÇessada".

'1.4. PoÍém, inconformada com as penalidades que lhe forâm indêvidamenie
impostas, vem a autuada apresentar, em tempo hábil. DEFESA
ADMINISTRATIVA, objetivando, ao final, evidenciar que a atuação ci'a

impugnada nâo merece prosseguir, conforme se depreende da análise
. dos argumentos a seguir articulados.

II - DA TEMPESTIVIDADE E ADEQUAçÁO DA PRESENTE PEÇA

2.'1. Antes de impugnar o presente Auto de lnfraçáo, cumpre demonstrar a

tempestividade da defesa ora apÍesentada. a qual está em conformidade
com o prazo consignado no art. 33 do Decreto Estadual no 44.844120Oe
tendo em vista que Íepresentantes legais da autuada tomaram ciência do
instrumento aqui combatido em 2í.09.20í6 (quarta-feira) (DOC. 3).

2.2. Dessa Íorma, deve-se ter em mente que, segundo a regia geial.
computam-se os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do finai.
sendo, em ambas as hipóteses, prorrogados até o próximo diâ útil
seguinte se o termo inaugural ou o derradeiro recair em feriado o:r ei:'l
data que náo houver funcionamento no órgão público responsávei pe a

autuação.

2.3. Assim, no caso em exame, considera-se 22.09.2016 (quinta-Íelra) ccrno
sendo o termo inicial, o qual deverá estender-se, portanto, até í '1.10.2016
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(terça-feira), em face do interregno de 20 (vinte) dias para que a autuada
se manifeste.

2.4. Em atenção ao disposto no recém-publicado Decreto Estadual o" 47 A42.
de 06.09.2016 (art. 54, parágrafo único, incrso ll), a empresa infcirna que
a presente peçâ foi devidamente directonada ao Supeíntendenlê
Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Norte de lúinas.

2.5. Lembre-se, ademais, que a presente peça de defesa, além de conter a

autoridade adminrslÍativa a que se dirige, contempla: identificação
completa do autuado, com a apresentação de cópia do CNPJ. contrato
social e última alterâção (DOC. 1); númeÍo do auto de rnfraÇão
correspondente; o endereço do autuado com tndicaçáo do loc.lt parâ o

recebimento de notificaçóes, intimações e comunicaçóes; formulaÇáo do
pedido, com exposição dos fatos e seus Íundamentos; e a data e

assinatuÍa dos procuradores da empresa (vide instrumentos Ce
procuração e substabelecimentos anexos - DOC. l ), conforme reqursrtos
do art. 34 do Decreto no 44.84412008.

2.6. Considerando o acima exposto, requer seja a presente Defesa conhecrda.
para posterioÍ instruçâo do processo com prova das alegaçÕes trazidas e
consequente prolaçâo de decisão fundamentâda pela autoridade
julgadora competente.

t - DA NÂO OCORRÊNCIA DA TNFRAçÁO DESCRTTA NO CODTGO
122 DO DECRETO ESTADUAL NO 44.844/2008 - DA REGULARIDADÉ
DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA AUTUADA

3 1. Trata-se de Aulo de lnfraçáo lavrado por decoÍrência de vistoria iealiada
no empreendimento dê titularidade da auluada no dia 30 08.2C16 onde
teria sido constatada a "operação do forno etétrico 1 (F1) de potencta
13,5MW sem a conexão do sistema de exaustão dos gases co], os
equipamentos de Íralamento de emanaçáo atmosféricas", nos tefn.t,Jj .1.
Auto de Fiscalrzação n. 85137/2016.

3.2. Conforme descflto pelos fiscais.

"ConsideÍando o prazo para Ínalizaçào da instalaçào dos
eguipamentos de tratamentos de conlrole atmosfénco para o
fomo F1, segundo Acordo Setoriat (Fase lt), que foi navenúa de
2014 e que o fomo 1 eslá aperando sem equipaÍtettto. ti,.
controle de emanações atmosfé cas esta operaÇáo coníjqLlt;
poluiçáo e degrcdaçáo ambrcntal Dos demais forDo. .iéltú:i,s
(F2, F3 e F4) também operatn sem s/siemâs de co,ri.l)r.rs
almosléricos. Entretanto, segündo Acordo Setotiai l ltá
prorrogação de instalação dos equtpamentos de ao iroje
almosÍéricos para até 31/12/2016 É relevante tnfarma! ouc .),!t.,

&

Av. B.rrao l{rrn<rn de Mclo, 45oo, (oni. 92o t-sto'il, Bclo Horizonre Àlc Brâsil, 30494 27o - Fone: .55 31 3.567 0523

www.ricardocameiroadvogados.com.br



lre RICARDO CARNERO
\ 

,' (jl] 
'']Lj! 

]ii!:. :i

/)

forafi veriÍicadas obras de instaldção das equipafilet)los de
controle atmosféricos para os fornos F2. F3 e F4"_

3 3. Para Íins de contextualizaçáo, importante advertir tratar-se de empresa
que opera quatro fornos eletricos de redução no Muntcípto de
Pirapora/MG desde o ano de 1972, tendo como atividade princrpai a
produção de ligas metálicas (ferroligas) e srlício metálico.

3.4 Em reunião da Câmara de Atividades lndustflais do Conselho Estad.ral
de Política Ambiental - COPAM. rcalizada no dra 19.07 2005 for
aproyado Acordo Setorial com o objetivo de deftnir u!.n crono.qían'ra ae
ações a serem implementadas pelas empresas do setor de ferro ,gas
para conformaçáo âmbienlal das ativtdades à legislação relatrva à
q ualidade do ar.

3 5. lmportante fÍisar que ficaram estabelecidas pela Câmara especralrzada
do COPAM as sete açóes descritas abarxo as quais deveriam ser
implementadas pelos empreendedores entre os anos de 2005 e 2OC8

1. Complemenlar a implantaçao dos equtpamentos peíiféítcôs Jt)
despoeiramento no processo de recebimenlo de carvá.r veqelal
e oulras matétias primas,

2. Complemenl a inslalação (io sislerrê c1e lratamen!. .te
efluentes líquidos industria s do processo aroduliva c csq:,i.)
sanitário,

3 Complementar todos os slslemari de /impeza e clest tjê.,1t) rt!1 .i

dos /esíduos só/idos do processo (lt\o it'tdustrial e do:t:(,:;tt.ol
4. Prcjelat e implantaÍ sistema dc moniloramento da (toaltdade
do ar nas áreas de influência das untdades tndustriats.

5. lmplantar o programa de educação atnbienlal nas untdades
produtivas e comunidades dtretamente envolvjdas
6. FinalDar os proJetos execultvas e implementat os respecl/l,.os
filltos dos fornos de ferro sÍlrco e manganês íerro ntat,gar:r; -
[etto cálcto manganés e

7. Desenvolver prcjeÍos execut,yos dos filtros dos Íornos de Icít a
sitícto 75 e silícto metálico_

3.6. Além desses, Íicou estabelecido para o período compreendido entre 20C9
e 2013, a manutençáo contínua das ações e rntervençÕes acima crtada"
além da implantaÇão dos filtÍos dos Íornos de ferro srlicio 75 Ê srLrc,,
metálico.

3.7 Posteriormente, em 03.01.2008, foi enviado oflcio à Assocração Brasilerra
de Produtores de Ferroligas e de Srlicio Lietálico - ABRAFE
(OF/COPAI\,|/FEAM/No 004/2008), o qual, dentre outras recomendaçoes,
alerta que "as empresas que descumprirem qualquer cláusula ou prazo
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fixado no acordo deverão sofrer as penalidades prevlsta.s na leglsiaÇà',
ambiental".

3.8. Em 27.04.2OO9, a ABRAFE requereu à Secretaria de Estado dê Í\.4erc

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEI\,IAD prorrogação dos
prazos para cumprimento dos compromissos assumidos em 2005. tendo
sido a solicitaçáo aprovada no dia 01.06.2009, na 264 Reunião Ordrnárra
da Cámara NoÍmâtiva e Recursal - CNR do COPAM nos segu ntes
termos (DOC. 4):

7 . ADrovat d Drofiooecáo de " eldpa do acordo Seloíial até
12/2010 de acordo com a realidade de cáso a caso e após
análisê das eouiDes da SUPRAM com o apoio da FEAM e
aDrovacâo dd URC em oue sê locdlizdt o emPÍeêndimento
2 - Aprovar a prorrogaçào da 2'eÍapa do acordo Selc,a/,rí)
máximo ate 2016 de acordo com a realidace Co caso .r c; s,_, ,-

após análise das equipes da SI/PRAM cam a apaia .ta I L A,1J ,:

aprOvAçãO da URC em que Se locaitzar A empreendiüteti!..)

3 - Os relatónos de yistas apresenlados pelos clnselltei.)s
podeÍão ser submetidos a anál,se das equipes das SUPRÁMS -.
da FEAM e á decisão das URC.s

4 - Todos os empreendedores seíào natificados a se tna]tfeslat
moltvadamenle e justificar a necessidade da prorrogaçao

3.9. Lembre-se que a Superintendência Regtonal em Montes Claros deirou a

referida prorrogaçáo consubstanciada nos termos do documento anexc
datado de O4.'11.2O1O (DOC. 5).

3.10. Com base no acima exposto, foi proposto o cronogÍama de rnstalaçáo
para a empresa LIASA, conforme Olicio no 229t20jj /pRE/SISEMA (DOC
6) o qual foi apÍovado em reuniáo da Unidade Regional Colegiada - dR'j
Norte de Minas do COPAM ocorrida no dta 14.06.2A1. j e cltrs t€,rl]r,:_
foram contemplados no Ofício no 31212011(DOC. 7).

3.1'1. Conforme disposto no Parecer único no B1/2010. o qual subsidio! a
decisão referida acima, 'b limite máximo de emlssão de pafticulaclos pata
fontes fixas aplicável às indústrias era de 1SO mg/N,?:,3 (DN COpAM n"
11/86). limíle para o qual Íoram projelados os s/sterra-s de
desempoeíramento dos Íornos da LIASA. projetos esses inúegrarÍes dâ
1a etapa do acordo, ta cu prida"

3.12 Logo após a data de aprovaçáo do cronograma para rmplantação do
sistema de desempoeiramento dos fornos da LIASA, inicraram-se as
discussÕes a respeito da proposta de alteraÇâo da DeliberaÇão Normativa
COPAM n"'11, de 16.12.1986 (que estabelecia normas e pac;ra€s L),jt.,
emissões de poluentes na atmosíera\, as quais se estendoran, ar.
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19.09.2013, quando Íoi publicada a Deliberaçâo Normativa COPAM no

187, de 19.09.2013.

Com efeito, considerando as novas disposiçoes normativas, Íor
necessária a revisâo dos projetos elaborados pela empresa no ano de
201'1, sendo cerlo que os srstemas foram projetados para atender o
parámetro de 150m9/Nm" de material parttculado, diÍerente do parâmetrc
de 50mg/Nm3 atualmente vigente.

Foi com base no descrito acima que a LIASA requereu nova prorrogacao
ao órgáo ambiental, a qual foi deferida nos termos do Parecer tlnrco."
030074312014, aprovâdo pela URC COPAN/! Norte de Minas no d a
08.04.20'16 (DOC 8):

Easeado nestes novos limites eslabelecidos. a Liasa contratoLt
empresas especializadas que conlitmaram que no caso da
alteração dos limites máximos de emissão. o projeto intctal tena
de ser altercdo- Diarte d,sso. ocoííeu a necessidade de allerat o
número de mangas, tamaoho dos compadimentos. pos/çào e
locaçâo do filtro denlro da fábrrca trocadorcs de calcr
venüladores, tubulaçóes- denlre oulros Uma vez ca1soltdado i)
novo limite para emtssão de paÍlrculados para a sel()t /;s
sislemas de desempoeiramentos dos filtros fatan ÍeÍ-a!cLtia,l,)s.
ptojetados pela equipe inletna e pelos {ornececotas i),)!.)
aumenlat eficiéncia do sislema. Dante da exposfo .r t,rr.,,l
solicita a proftogaçào do píazo para ifiplantaçào do srsle/i)a c.i
conttole parc emissão de parllculadas no Forno Cl (l !)
justihcado ao Íato dos atrasos relativas a revisão cio ptolcto e
pÍincipalfienle a escassez de empresas capacitaCas peta i)
realizaçáo de projetos fornecimeDtas de equipameDtos can)o a
da demanda da L asa

(.)
ADós analisar os dados rererenÍes a errissáo de parliculados
dos íofnos dd emDrese e veriÍicado oue a dlteracáo dos
Drazos Dara imolantecâo do islema de desempoeiramenlo
do Fllato 01 não itá exceder o velor iá mensurado oara
oaaamento da comoênsecão, bem como o Drazo de
imolantacâo desse sisÍemd dÍé o ano de 2016. atendendo
con isso, o Dfazo aDfovado Dela Câmera N ormativ.l Rec u rs al
do Co,tsêlho Estadual de Polilicd Ambiental. sotnos Delo
Deferimento Dara alteracáo no Drdzo oara implantaçáo .lo
sislerrra de desê/n D o e i Í a m e nto do Forno 01 da emDresa Ltqas
de Aturninio s/Á - LrÁsÁ

3.15. Com efeito, em atendimento ao novo pÍazo (ano de 2016). Ío.a,x cs
sistemas de desempoêiramento devidamente implantados c que íor
inclusive atestado por mero do Ofício no 47512016 expeoidc peta SUpRAf,4
NM e encaminhado ao Ministério Público do Estâdo oe Minas Gerars -
MPMG em 01.06 2016 (DOC. 9): q

Àv Barào }krncnr de Mclo, ,15oo, Conj. q2o l:stonl. Bclo HorizontciÀlC B,xsil, 3049.1270 Fone: .55 3t 3567 0523

www.ricardocameiroadvogados.com.br



RC

3.19

RICARDO CARNEIRO
\t'\ arii rajajs \sroa tD!i

/5

"O Acordo Setorial I foi cumprído pelo empreendifieallg ()

-relevante 

informàr que o Forno I é o único forno com os

J. to

3.17

disoositivos de desempoeiramento instalados, tats ccna
dulos, ventiladores, resfriadü ciclones fillro de Ínangas ê

chaminé de exaustão."

Ora, já e possível verificar que os fiscais responsáveis pela autuação
partiram de duas premissas totalmente equivocadas ao deixar consrgnado
no Auto de Fiscalização que a empresa estaria causando poluiÇáo

ambiental pelo fato de o Forno 1 O estar operando sem equipamentos de
controle de emanaçóes atmosféricas, M) quando Já exaurido o prazo

consignado no Acordo Setorial.

Nos termos do que ficou amplamente comprcvado acima, a pror.oga;à.
dos prazos anteriormente definidos no Acordo Setorial (até o final do ano
de 20í 6) foi expressamente concedida pela URC COPANI Norte de Minas
no dia 08.04.2016, sendo certo que a decisão considerou:

. os dados referentes à emissão de pafticulados dos Íornos cia
empresâ;

. que a alteÍação dos prazos para implantaçáo do sistema cjê
desempoeiramento do Filtro 01 náo iria exceder o valor ja
mensurado para pagamento da compensação,

. a implantaçáo do sistema no ano de 2016 atendia o prazo aprovado
pela CNR.

Nada obstanle, nos termos do ofício expedrdo no mês de julho ao I'/PMG,
a própria SUPRANI já havia evidenciado que o Acordo Setorial Itinha sido
cumprido e que o Forno l, objeto do Auto de lnfração em análise, la se

enconlrava com os dispositivos de desempoeiramento instalados.

De fato, de acordo com o Laudo Técnico anexo (DOC. 10), assinadc peio
Engenheiro Metalurgista Glênio de Mêlo Mendonça, e tendo mais ein v!sta
o disposto na Deiiberação Normativa COPAI\I n" 187 12013, a opeíação dc
forno, 9.I!_9.i!9.9.çê.9_d.9jCpgLg, deve ser estabilizada prevramente. sc5
pena de queima das mangas de filtragem, por conta das altas
temperaturas verificadas no período inicial de funcionamento:

Neste contexto, tecnicamente é prudente efetuat a stadup da
Íorno, aguatdar a estabilização operacional, confimat a
estabílizaçáo operaÇional, e samente após esta condiÇáo
atíngida íniciat todo o pÍoceaso de montagem das mangas p.1ta
staÍtat o sistema de filtros.

No caso do Fornol, o mesmo foi ligado em 18iC7/2015.
apresentando srrais de estabtlizaçáo operacional e oe
temperatura somente na semana inictada em 19/A9/2016 A
processo Íol retardado devido uma quebra de eletroda oca,itcê
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em 05/09/2016 e oulía quebra de elelrodo ocor da etn
07/09/2016. A causa das quebras foi idenlificada com defetlo das
peças de eletrodo

A tígot técnico e opetacional, setia prudenle aguardar o Ítt)ai dc
setembro/2016 para conftrmar a eslàblltzaçac

3.20. Resta claro, portanto, no caso em análise. as razôes pelas quars a

empÍesa procedeÍa ao religamento do Forno F1 de sua unrdade de
Pirapora/MG, antes de sua conexáo com o sistema de desempcelrarnentc
já implantado, consoante previsto na 2a Elapa do Acordo Setcfla, !ê
Ferroligas e Silício Metálrco, firmado com a CâmaÍa Normativa e Recúisai
do COPAM.

3.21 Apesar de essa situaçáo ter sido interpretada como irregular pelos frscais
certo é que a empresa ainda teíia até o final desse ano de 2016 pata
rnstalar e proceder a qualquer adequação que se fizesse necessária no
sistema de tratamento de gases, de modo que a operaçáo do forno sern
a conexão com os equipamentos de desempoeiramento - atnda maLS se
consideradas âs circunstâncias de Íepartida. acima descritas - não deve
ser consideÍada como iníÍacional.

3.22

3.23

3.24

Ora, trata-se de operaçáo totalmente prevista e regular, exeicrda em
estrita confoÍmidade com o que foi avalrado e aprovado peio orgá,)
ambiental competente.

De tal sorte, e com fundamento no adágio lattno segundo o quat 'qL| tLt[e

suo utitur neminem laedit", ou seja, "guem usa de um direio seu nat
prejudica a ninguém"1, o exercício regular de direito aÍasta qualquer
eventual caráter de antiju rid icidade do ato, nos mesmos termos em que
assim o consideram o art 188, inciso I do Código Civrl em vrgor e o aÍt.
23, inciso lll do Código Penal, legitimando a conduta do agente nâo
obstante sua eventual e possivel tipicidade punitiva. E o que esclarece
JAIR LEONARDO LOPES, para quem:

" ..quem exerce um direito assegurado por alguma nÕrrnà
jurídica, seja de que campo fot (admtntsttaltvo- Íiscal. c ltt au
comercial) atnda que, ao exercé-lo. realize urna condLile ItDtaé.
esta nào será ilíÇila.a

Bem de ver que o reconhecimento do exercicio regular de d retto ccln.
excludente de anlijuricidade náo se limita ao âmbito oo direrto crirrr na.
sendo plenamente adotado também em sede do direrto admintstrattvo

i PEREIRA Caro lrário da Silva Resporsab/idade civt I ed_ Rro de Janeiro. Forense, 2OO0 p 296
'LOPES op. crt p '135 q
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3.26

3.28

3.29

tt
punitivo, como se vê nas abalizadas palavras de FÁBlO l','lEDlNA
OSÓRIO,

'Uma conduta setá ilíc a quando, além de se alrlslar ea conratili)
típíco ptoibitivo, se revelat nociva ao bem Juríciico e aas valotes
especialmenle tútelados pela norma represstva. Além dtsso a
conduta será ilicita se não hauver tncidêncta de normâs
permissivas, ou seja, de alguma causa de pslificaçãa qIe
autotize o compoftamento do agente ú

E conclur o autor que tanto o estrito cumprimento de dever legal quanto o

exercício regular de um direito correspondem, em relaÇão aos ilicltos
administrativos, a verdadeiras "causas de inadequaçáo típica. au sela,
excluem a tipicidade proibitiva, porque tornam a conduta, ab tnitio. lícla.
permitida, autorizada pelo ordenamento jurídico.4

É exatamente o que se verifrca na hipótese em comento pois caníorxe
mencionedo à exaustáo, o Forno 1 íiI possur os equrpamentos ce ;oi i.ol:
de emanaçÕes atmosféricas devidâmente instalados, sendo ceiio qu(] ?

operação sem o funcionamento dos equipamentos de controle se deLl
pontualmente, apenas para a segurança do processo de repartida, e que

íjj) a empresa ainda tinha até o final do ano para atendimento integral do
Acordo SetoÍial, considerândo o deferimento do pedido de prorrogaçâo
de prazo pela URC COPAM Norte de Minas no dia 08.04 2016

Tendo em vista tais considerações, resta clara a ilegitimidade da lavratura
do Auto de lnfraçáo em referência, que não poderá, portanto, subsistrr

Pelos mesmos íundamentos, não deve ser mantrda a penalidade de
embargo imposta à autuada, a qual foi estabelecida de manerra
totalmente ilegal e abusiva, sem que fossenr consrderados os prelL zo.
do desligamento imediato do Forno 1, tampouco o cronograma la prevrsro
para a conexão com o sistema de desempoerrame nto.

Oe todo modo, âinda que se optasse pela imposiÇão do embargo.
necessário que, no mínimo, se atendesse ao disposto no art. 74, § 30 do
Decreto Estadual no 44.84412OO8, tendo em vtsta a comprovada
inviabilidade técnica de desligamento imediato do Íorno:

Atl. 74 O embargo de obra ou alividade setá determinada e
efetivado, de imediato, nas hipóleses preylstas reste Decreto

§ 3o Se náo houver viabilidade ÍéçniçLpara o imediato
embarqo das atividades. deverá ser estabelecido
cronootama para cumorimento da pendlidddê.

3OSÓRIO, Fábro Medina. Direlo adminislrativo sanconador SáoPauo RevsradosT.err2s;ia
p. 269
a Op. cil., p.272 q
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3.3 0

4.1 .

4.5

Destarte, considerando o exposto, requer seja cancelado o Al 9475212016
tendo em vista não exrstir qualquer sorte de irregulaÍidade na conduta
praticada pela empresa, impondo-se, também por este fato. a

desqualificâção da conduta infracional descnta no Código n' 122 da arÍ
83, do anexo l, do Decreto no 44.8441200A, corn o imediato canceLanrenl:
da penalidade de embargo imposta, a qual se mostra de tooo iegal e

abusivâ.

tv - DA DtNÂincA DE pRAzos ,/vERE/vrEs Ao JULGAMENTI DE
PROCESSOS ADMINTSTRATTVOS DECORRENTES DE TNFRAçOES
AMBIENTAIS E DO DEVER DE DÉCIDIR A CARGO DA
ADM,N6TRAçÃ9 púeuce, ÉM FA2E Dos pRtNciptos
coNsrtructoNAts DA EFtctÊNclA E DA RAzoÁvEL DURAçÀo Do
PROCESSO

De início, cumpre esclarecer que os processos adminrstrativos em tÍâmite
no âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais devem
observâncra ao deÍinido nas Leis no 7.772, de 08.09 í980, e no 14.184
de 300'1.2002. bem como no Decreto no 44.844 de 25.06 2008 que
preveem as hipótesês de aplicação de sançÕes por rnfraçáo as ieri
estaduais ambientais, na esfera de suas respectivas competênÍ]las ÉÉl(,s

óÍgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Meio Arnbrenre e

Recursos H ídricos - SISEMA/MG.

4.2. Na linha de raciocínio proposta, sendo verificada a suposta concjuta
transgressora, o agente autuante lavrará auto de infraÇáo - de maneli"a
fundamentada -, e notrficará o inÍrator. para que apresente sua deÍesa
adminrstrativa no prazo de 20 (vrnte) dias, a contar da dala da crência

4.3 De modo sequenciâ|, nos termos do art. 36 do Decreto Estadual no

44.84412008, o processo será instruido na Íorma e nos pÍazos
estabelecidos pela Lei Estadual no 14j8412002, a qual prevê, no seLr

'Capítulo Xl - Do Dever de Decidir", que a Admintstração Públrca deverá
emitir dêcisão motivada nOD razo de até 60 ísessentâl dias contados
de conclusão da sua inslÍucão, podendo prorrogar este prazo poí gUal

4.4

período, uma única vez.

ldênticâ d,sposição se verifica no aí.41 do Decreto Estaduai no

44.44412004, assim redigidor "Att 41. O processo será decidido no praz.
de sessenla dias, contados da conclusão da nstrução"

Sendo que, na hipótese de descumprimento ao estabelecido segundc
eslabelece o art. 48 da mencionada Lei Estadual. a Lrn daoe
administrativa responsável pelo julgamento do p rocesso Íica "impedida

q

Âv. B.rrâo llomL.rn dc ruclo, 45Oo, Conj. 92o Estoil. Belo Horizontc,MC Brasil, 30,+94 27o - Fone: 55 31 3567 0523
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til3 RICARDO CARNEIRO

/e

de concluif os dêrrrais DÍocessos em tramitacào. até oue se a emilida

a decisão"

4.6. Pela relevância temática, outros prazos devem ser observados para as

hipóteses de imposição de medidas emêrgenciais, suspensão ou

redução de atividades, conforme aí.89 do Oecreto Estaoual n"

44.844t2008, que prevê a submissão da defesa apresentada à Autorrdade

Julgadora competente, que dec idiÍá a questáo no orazo de 5 í c inco)

dias. contados da deta dê eoresentacão da defesa. sob oena de

cancêlamqnto da medide

"Ai. 89. As medidas emergenctats e a sL/spensão ou rcdt)çàc de

alividades seráo execuladas lncdtdlàn "nle r'5o- ) '

tnteressado d 0fesentar deÍesa t1a pÍaza de a!é dez c:làs ?gJlaJ
9S!3-_.y.bE9!!!A ao S u pe rinle nde n te Re g i
ao Presidente da FEAM, ao Dtrclor Geta

onal de Mela Anbte ,ie
lclo IEF ou aa Di€,i.)t

4.7

48

4.9.

4.10

Geral do IGAM, conforme o caso e deci uestáo
ordzo de c inco dids. conlàdos dd data de àDfêsênta ao da

detesa, sob oena de ca ncelefienlo da medida "

Razoável compreender, portanto, que a rnstrução do prccessc le
autuação se perfaz mediante a ápresentação pelo autuado da dêfesa

administrativâ, e não com o pareceÍ conclusivo do órgáo competente que

embasa o julgamento da penalidade rmposta, sob pena de a

Administração Pública - sempre carente de recursos humanos -'
procrastinar rndêíinidamente a soluçáo da controvérsia, perpetuando' de

maneira absolutamente indevida, o embargo imposto ao adminrstrado

E nem se diga que os prazos deÍinidos no Decreto no 44 844|2OOB o': ler

no 14]|84DOO2 náo são inaplicáveis à íeaiidade da AdmrnrstÍaçâc

Estadual, pois tal justificativa contraria o princípio da legalidade. sendo

impeÍiosa a garantia ao cumprrmento do ptazo legal e'

consequentemente, o respeito aos principios que regem a AdrninlstÍacáo

Públicâ.

Nesse sentido. ODETE MEDAUAR esclarece que 'r,as neddas cie

repercussão mais fofte nos direitos dos cidadãos, há vinculaçào mats

estrita da medida adminístrativa ao conteÚdo da norma" e complementa

que, "a Administração, no desempenho de suas atividades' tem o dever

de respeilar todas as normas do ordenamento" -

Sendo assim, considerando todos os preluizos inerentes à paraltsaçao 'l
posterior retomada do Forno 1, ao quais ficam alnda mais e!ldencrados

no Laudo Técnico anexo (DOC '10). assinado pelo Engeoherro

Metalurgista Glênio de Melo Mendonça, assume especial relevo o dgfSl
inelutável de decidir da Administraçáo Pública, que devera ser

q
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_1.t-)

411

4.12

5.1

observado peta autoÍidade competente, sob pena de a rnércia do Estado

ca usar prejuizos aos administrados.

Eis aqui, portanto, um imperativo indeclrnável e irrenunciável que se

projeta sobre a Administração Pública de Mrnas Gerais a qual deve ernrl:r

um juizo positivo ou negativo acerca de tudo o que no processo se

contém, incluindo os elementos fáticos e as informaçoes técnrcas

coligidas aos autos, além, obviamente, das bases de conhecrrnento

oriundas das diversas disciplinas cientificas afetas caso em análtse

Trata-se em última análise, por assim dizer, da aplicaçáo de u].la 
'jas

vertentes do orincioio consti tucional da efaciência ao p roce s s,
administrativo, a êxiglr. no minimo, que ele". . chegue ao seu Íinal tenhs

uma decisão conclusiva, afírme ou negue um direilo, solucione uma

controvérsia'.

413. Este princípio se coniuga com outro - o da razoável duracão do

orocesso - introduzido no art. 50 da Constrtuiçáo da República (rnciso

LXXVlll) por meio da Emenda Constitucronal no 45 de oa 12'200r

estabelecendo que'... a lodos, no ânbtto iudicial e administrativo sáo

assegurados â razoável duraçáo do processo e os meros que garantam a

celeridade de sua tramítação'.

4.í4. Destarte, considerando o acima exposto, requer a autuada sela c

rocesso decidido no dê cincof s contados dâ conclüsâo (lap

instÍução, nos teÍmos do aú.41, § 2", do Decreto no 44 84412a1'

determinado-se por consegulnte, o cancelamento da penal'dade de

embaÍgo imPosta.

V - DOS PEDIDOS

Diante dê todo o exposto e em razão da suspensáo de suas atlvidades

Íequer a autuada que, !!9-pEz9-d-9-9-i!-q9-gj-ê§., contados da conclusãc

da instrução, nos termos do art. 41, § 20, do Decreto nÓ 44 844!20oe

a) seja cancelado o A19475212016 tendo em vrsta nâo existir qualquer

sorte de irÍegularidade na condula praticadâ pela empresa

impondo-se, também por este fato, a desqualiÍicaçáo da condr'ria

inÍracional descrita no Código n" 122 do aíl 83, do anexo | 
'ro

Decreto no 44.84412008

b) pelos mesmos Íatos, requer que a autoridade julgadora procêda ao

imediato cancelamento da penalidade de embargo imposta, a quai

se mostra de todo ilegal e abusiva.

q
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RICARDO CARNERO

5.2 Por deÍradeiro, protesta a autuada pela juntada de novos cjocumeFtos ale
decisáo final prolatada pela autoridade competente

4

Nestes termos,

Pede deferimento

Belo Honzonte, 11 de outubro de 2016

-,: - il rí{il.o]ãffi.J{\\
RicaÍdó-õarnêiro
oAB/MG 62.391

@t^ i"t)
Cecília Bica ernandes

OAB/M 1 492
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SUBSTABE CIMENTO

Pelo presente instÍumento particular de nlandato' substabeleço, com reserva, nas

pessoas de RICARDO CARNEIRO, bÍasrlerro, câsado, advogado' inscÍito na OAB/MG

sob o n'62.391, BRUNO DANTAS GAIA, bÍasileiro, casado, advogado, inscrito na

oAB/MG sob o no 138.930, CECiLIA BICALHO FERNANDES, brasileira, solteira,

advogada, inscrita na OAB/MG sob o no '13'1.492 e JHENNE CELLY PIMENTEL DE

BRITO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MG sob o número '152.496, todos

integrantes de RICARDO CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS' com escritório

em Belo Horizonte/MG, na Avenida Barão Homem de Melo, n" 4500' 90 andar, coniunto

de salas 920, BairÍo Estoril, CEP 30.494-270. bem como, ALICE LESSA RACIOPPI,

bÍasileira, solteiÍa, advogada, inscrita na OAB/lvlG sob o númeÍo 165.392, CPF n'

091.407.956-59, THÁBATA LUANOA DOS SANTOS E SILVA, brasileirâ, solteira,

advogada, inscrita na OAB/MG sob o número 151.265, CPF n" '102.466.856-89 e LARA

PONTES, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/MG sob o n" 167 195, CPF no

099.183.356-29, e os estagiáÍios acadêmicos DANIELA AMORIM DE ALMEIDA,

brasileira, solteira, portadora da Cl n' l\,lc- i 7.708.607, CPF no 1 12.099.696-10 e LUIZA

DoMINGUES PADOVEZI, brasileira, solteira, portadora da Cl n'MG 15 858 859' CPF

n" 066.572.086-69, os poderes que me Íoram outorgados por LIGAS DE ALUMíN|O

S.A. - LIASA no instrumento particular de procuração, para em conjunto ou

separadamente, representar a outorgante perante a SecretaÍia de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Mines Gerais - SEMAD e os demais

óÍgáos e autarquias que integram o Sistema Estadual de Meio Ambiênte e Recursos

Hídricos - SISEMA, especialmente paÍa acompânhar o Processo Administrativo

decorrente do Auto de lnfrâção n" 9475212016, e nele atuar.

!*^ B

-\
elo Horizonte, 28 de setembro 2016

,. J-1-.^ * -4"- -i-
Letícia Lara Figueiredo

oAB/MG '133.227
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PROCURACÃO

OUTORGANTE: LIGAS DE AIUMíNlO 5/A - LIASA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o ne L7 .221.717.0OO7/01, com sede à Av. Dr. José Patrus de Sousa,

ne 1.000, Distrito lndustriâ1, Pirapora - M6, representada por seus Diretores EDUARDO

CARAM PATRUS, brasileiro, divorciado, engenheiro, documento de identidade M-
130.069, inscrito no CPF ne 129.432.906-53, e FERNANDO CARAM PATRUS, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do documento de identidade n.e M-99.623, SSP/MG,
inscrito no CPF sob o n.s 525.876.906-25, ambos com domrcílio jurídico à Rua Matias
Cardoso, n-o 169 - 8e andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP:30.170-050.

OUTORGADOS: Cristinâ Godoi Patrus, brasileiíâ, advogada, inscrita na OAB/MG sob o
n.p 85.328j Letícia Lara Figueirêdo, brasileira, advogâda, inscnta na OAB/MG sob o n.e
133.227; Elisra Machado Pereira, brãsileira, advogada, inscíita na OAB/MG sob o n.s
140.188 e Luisa Rabello Silva, brasrleira, advogada, inscrita nâ OAB/MG sob o n.s
163.254, todas com domicílio jurídico à Rua Mataas Cardoso, ns 169 - 8q andar, Santo
Agostinho, Bêlo Horizonte - MG, CEP:30.170-050, telefone (31) 3249-2000 / FAX (31)
3249-2050.

PODERES: São conferidos às outorgadas, pelo píesente instrumento de mandato, os
poderes para o foro geral, estabelecidos no ârtigo 105, do Código de processo Civil de
2015, especificamente para representação da Outorgante perante a Secretaria de Mêio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Mlnas Gerais - SEMAD e os
demâis órgãos e autarquias que integram o Sistema Estadual de Meio Ambientê e
Recursos HídÍicos - SlSEMA, especialmente pâra acompanhar o processo

Administrativo decorrentê do Auto de lnfração 
^9 

9475212076 e nele atuar.

Belo HoÍizonte - MG, 28 de setembro de 2016

à"rtr,
LtGAs DE ALUMíNto s/A - LtAsA

àraaoÀ. \)-
\ \,'\ l--

EDUARDO CARAM PAÍRUS
DIRETOR

DO CARAM PATRUS

DIRETO R

FE RN

Pe.iilh€r. ror !eielh!r:3 à1er 'irra{E
El ardo ià.à. Pairue.FÉrnâ[JE Càí

Beio Horironie.l-c/09':816 li:15r11

trc,RrE.r8,,F.J:r!:,rá Totàl rFtl:.
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Comprolantc de lnscriçâo c de Siluação Cadastral - lmpressão https-,'/*ws.r€cei1a.fa7-enda.goYbr'Pessoaluridica/CNPJIcnpjreYa

)L
Comprovante dê lnscrição e de Situação cedastral

Contribuinte,

confirâ os dados de ldêntiíicáÉo dê Pessoa Jurídicá e, se houver qualquer diveÍgêncra, provrdencLe iunto à

RFB â sua atualizaÉo cadestral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
1751Ê
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205.4. SOCIEDADE ANONIiIÁ FECHADÀ

AV DR,JOSE PAÍRUS DE SOUSÀ 1000

39.270.000 DISTRITO INDUSTRIAL MG

(038) 74r1í5s

19/02/',1968coMPROVANTE DE INSCRIÇ Ão E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

,17 ,221 .77110001-O1
MÂTRIZ

LIGAS DE ALUMINIO SA LIÀSA

TiT!LO OO EST!êELE'!GNÍO (NM DE FNTA§IA)
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o'l .51-2{l - criaçáô de bovinc pâra cortê
01.52-1-02 - criação de eqoinos
02,10-1-07. Fnração dê madeiraem floÉtas plantádás

02.10-1.o8 - Píoduçãode Éwáo vêg€tal _ florêslas plântadas

2 -99

08,99-l{2 - Éxlraçáo
82.11-3-00 - Sêrviçc .mbinãdc de êscritorio ê apoio administraüvo
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LIGAS DE ALUII|NIO S. A. _ LIASÂ
ESTATUTO SOCIAL Folhâ I de 5

ESTATUTO SOCIAI.
LIGAS DE ALUMINIO S.A- - LIASA

CNPJ 17 221.77110001-01
NrRÊ 3130(p4634 6

capltulo I

DA OENOT'INAÇÃO, SEOE, FOiIO, OBJEÍO SOCIAL E DURÂçÃO

aí 1'- LIGAS OE ÂLUMiNIO S.A. - LIASA á trÍna Sociedâde Ânônimâ, regida pelas

drsposrçoês da Lei no 6404, de 15 dê dezêmbÍo de 1976 pêla lêgislâção ap'icável pelo
presente Estatúo $cial.

Art. 20 - A Sociedâde tem sede e foío na Av. Dr. José PatÍus de Sousa no 1 000
Drslrito lnd!stnal. na cidade cle Pirepora. Esfado de Minas Ge.ais

Parágrâío Primeiro - O escritóno c€ntral e Êdm:nistrativo está estâbelêcido na Rua
Maties Caídoso. nô 169 - 8o dtdat. CEP 3O170-050, BaiÍo Santo Agostnho, na cidade de
B€lo HoÍzonte. Estado de Minas Geíats

ParágÍaío Segundo - A Sociedade pode cÍÉr e menteí íáb.icás
escritóÍios. r€presentaçóea, deperlarhêntos o dêpósitos. onde convier,
exteÍior

Illiâis. súcursars
no pâÍs or, no

Art. 3Ô - A Sociedade tem poí obtetg soaial a ÍabÍ'cáção. tÍansformação e

comercralÊâção de aluminio, de llgas dê aluminio, de srllcio metáhco de inoculantês e dê
feÍrolgas em geral. a exploÍaÉo de mirÉÍios, da atividade pecuária da agro-rndústía
rnclus:ve florestamento e tefloíestemento. e píêstâçáo de seÍviços técnlc6 llgados eo seu
campo de etrvidade a comeÍciahzâçáo de subpEdLrtos llotêsteis e mlnêíais e a

comercrahzaçáo. êxportaÉo e distribuiÉo de produtos egricoles em geral, própíos ou de
terceraos êm seus estados n nalura. hrutos, bênefloâdos ou industializados pÍodt'Ítos de
qualquer naturezâ

Parágrafo Único - Para a realEação d€ sêus objetvos, pode a Socedâde estebeleceÍ
subsrdiárias e parllcípar c,ê outras socêc,ades.

Art. 4" - O prazo de duração da Sociedâd,e é indetermlnedo.

C.pitulo ll
DO CAPITAL E DAS AÇÕES

Art 5" - O Caprtal socral é de RS 131.030 590 6'1 (cênto e t inta e um milhõos. tnnta
mil, qurnhentos e noventa Íêârs e s€ssenta e um c€ntavos), dividido em 100 0O0 0O0 (cem

milhÕes) de aÇôes oÍdlnáíias nominativas e seÍn valor nominal

PaÍágraío Unico - Na forma do Art. 34 de Lei no 6.4o4fl6. todes as açÕes da
Sociedade são escriturais, e sêráo mantides êm conta de depósito. em nome de seus
trtulâÍês. êm rnstturÉo financeira destgnada pela Assembléia GeÍal sem eÍnlssão de
certiícados.

Atualizado coiforrnê As.emhlsiâ Geral Ordinária o Extao?dinárie arê 20106/20í6
regist-âda ns JUCEUG om O8rO7/mÍ6 lob o no 5789326.

do Esbdo de Mihás GeÉis
cen'tico Íêsskô sob o n.5a16339 em 13703/20í6 da Emprêsa L GAS DE ALUMTNTO S/^ L|ASA Nrê 313000463a6. p.orôcórô 1€!4466418
o9/03/2016 A!têhtrcâçãô Fo343gso5Fc7c9sac6D594136o4caF223421sF3a Mannêlv dê Pâula somnm sêcrêtána GeraL

mg.ms gov br ê 
'níome 

n! do orolocoro í6ft36 641 A e ô côd qô d. sesuíança nszP Esra cóp'á íô autehrcáda
d:s,ahen,e e ásmadáêm 21703/2016 porMânnêry de PáuÉ 
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LIGAS DE ÂLUi'INIO S
ESÍATUTO SOCIAL

A. _ LIA.SÀ
Folha 2 de 5

Art 6'- Cada aÉo ordináÍa da darerto a um voto nas deliberaçóes dâ AssêmbléÉ

GêÍal

AÍt 7§ - A Assembléia Geíal poderá dêcidir sobae o âumento ou á red!Éo do capltal

socral. na foÍÍna da Lei no 6 4O4f6
C.pitulo lll

DA ASSEMBLÊIA GERÂL

Art 8' - A Assembléia Geral é o óÍgâo sobeíano de Sociedade e tem os poderes e

êtÍrburç;s conÍeridas por lel e por este Estatuto que também Íegera â foÍmâ de sua

convocaçáo e instalaÉo

An 9Ê - A AssembÉia Geral OÍdinária reunir'sê-á ânuaknente' dêntÍo dos 4 (quatro)

meses;;o; o létmino de exeÍcicio s@ial, cabendo-lhê decicl'r sobíe as matérras de sua

"oÀÊtÀI.i, 
previstas em lei; ã Assemblêiã Geíal ExlraoÍdinária reÚnir-se-á sempíe quê os

rnterêsses sociais exigirem o pÍonunciamento dos acionistas nos casos previstos em ler e

neSse Estâluto

Art 1o - Âpós instaladâ a As.sêmbÉla Gerâi. os Acionlstas devêíão escolheÍ o

presidente e o secÍetáÍio de mesâ que dingirào os h-abalhos

Art. 1T - Podem tomar parte nâ Aesembléiâ Gerel as pêssoas que comprovârêm a

condiçáo c,e aÔonista

Parágrafo Únrco - Resp€ltedas as condiçôês @ntrdas em lel os acronrstes poderâo

aa, rapãa"-nt Oo" poÍ pÍocurador' devendo o inst'umento ser deposltâdo na sede cla

ótiJ"Je àt" ,i.t. . quatío hoías antes da íealizaÉo da Assembterâ G€râl

'" o8ilÁTJ?l'^çu"

An 12 - A admlnrstÍa€o da Socredâde compête a Diretona nâ forma dâ Ler e clesle

Estatuto Sooal.

AÍt 13 * A Dlreloria sêrá composta cle tíés membros âcionlstas ou nào elellos e

Oe.utrlu",. J q,..ralquer tempo pêla Assembléia Geíal com mandalo cle líês anos pêrmitida

â Íeelerção

ParágraÍo Únrco - Sáo âtíburçÔês e podeíes de todos os dlrelores a ortentaçáo geral

ao" n"gãci;" oi soci€dade o plane1ãmento oe longo akancê e âs ÍelaçÔes insÚtucionais' e

a consirruiçáo de geÍéncla especlalEadas pars exerc€í a administíaçáo das seguintes

ãtirúãa""1' p.odrção, -attrt"nÉo industÍial. píocessos industriars tecnoloqia e

Já".n"otrií1j",o tecnotógicô, contiote e programaÉo da pÍoduç5o, controle de qualdade

;";;; ;;";",.iEaçã-o de pÍodLrlos no merc€do iírtêmo e externo' assuntos legars'

-inããç:o, Àor""t . ","flora"t"-"nto 
agro-rndústíia, produtos florestars.e mineÍars gestáo

à. p.i.i'-ã"i" e gesÉo de imóveis ruraisl urbânos' gestão' controle e clêsênvolvrmento de

pr"Éià. a. inrà""ti."nto e êxpansão. gestaio admrnistretiva gêstáo financerra gestáo fiscal

Atualizâdo confortÍa 433âmblôi. Geral OrdinÓri. ê ErÜ''otdinária d€ 20'06'2016
Íogist .da ra JUCEMG em O8,07,m16 Éob o n'5789326'

lài JLnb cômeroãldo EsLãdÕ d€ M n:s Gera's
i{tÉl;;.;;;;;;;" ;; ;n. se I a.r:s "- ,aroa,zor o râ Empresa LrcÀs DE aLUM Nro s/a Lrasa N re 313ooo.163a6 e pÍorocoro 1ô4e66a 13 .

't'+' ;,-;;; i;;-;.'- à" ió3.asrosrcrcsseceo 5u t3ôo4caF22a12151 iF Mannerv dê Páura EomÍm - sêreránâ-GêÍa Paá vardê' êsrê

;;;;;,; ,;.*. ;*r"*me me lov hr ê nrome no do p,orocorô 16/a86 ô4i a e o cód/qo dê seeurançá nezP Es,e côp a Ío, áurênd.áda
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ESTATUTO SOCIAT Folhâ 3 de 5

(â) Írxar e onentaçáo g€Íal dos negóoos soclilrs.
(b) escolher e clest(ulr os Audíores lndependêitesi
(c) autonzar a cÍlâçào de subsuiárias bem como

socreclades.
a partrdpação em outías

Íeats

Parágraío OuaÍto - Será necêssáíia a a9ÍovaÉo
convocar Aasembléla Geral, quando Ée julgâr coôvenênte
Gêral Ordrnána anualmêÍde.

da mâroria dos diretores para
e PaGr convocar a Assembléra

Art. 17 - A Sociedade obíiga-se coÍn a âssinâlüra dê dois Diretores

Atueliz.do conÍorme Assêmbl,sia Gêral Oadinàda ê Extraordanáriã de 20í06'2016
rêgi3t.da na JUCEiIG êm 08107/2016 3ob o n" 5789326.

e tíbutária. gestão âmblental. comPras e supnmentos, rêcursos hurn'lnos slstemes de

rnformaÇão e iecnologia da informaÉo, contabilldâde e audíona'

Aí. 14 - A investrdura nos cãÍgos de DiretoÍ será medrante assrnetura de termo de

posse no _LrvÍo de Atas de Reunióes dâ Diretona'

PaÍágíâío Prtmeiro - Ocorrendo vacencia de caígo de Olrelor ou lmpedlmento do

rrtuleÍ cab;á aos demârs Diretore§ assurnlr suas atribuiçõês e poderes até a próxima

Assembléie GeÍal

PaÍãgrafo Segundo - Flndo o respeúivo mardâto- os Olretores permeneceráo em

seus cárgos âté a posse e investidura de novos membros eleitos

Art 15 - Compete á Diretoria erer@í e§ at.lbulÇóe§ e os poderes que a lel e o

p.esenteEstatutosoclallheconíeíi'emparaap.àlicadeatosne@ssáÍiosaofuncionamento
reguleÍ da Sociedade

Art 16 - Ouando for requêrida pela legi§lação otl poí esle Estaluto Social, a Diretoíia

deveíá lomar dectsóes em ReunÉo de Direaoíta, que podeÍá ser convocâda por qualquêr

Diretor, Íealizadâ em qualquer estabelecimento da sgciedâde e !nstalacla com a preseôÉ cla

maioria dos membros, sendo suas dêlibeÍaçóeê tomadas por maiorra dos votos dos
presentes

ParágÍafo Pnmeiro - As Atãs de Rêuliáo dâ DiretoÍre seÍáo lavÍadas em Íoíme

sumária ou 
-náo, 

no 'Ltvro de Atas de Reunióes da Diíetoria'

ParágÍaÍo Segundo - Será necessária a apaovaÉo de todos os drretores pera

ParágÍaío ÍeÍcerro - Parâ alienar tlens do âWo permânente. coÔstltulÍ ônus. lnclusive
prestãr avais. franças ou quaisquer garantas e contrair empréstrmo será necessárra

(a) a aprovaÉo de lodos os diretoaes, quando os valoÍes envolvidos nêstas
operaçóês foÍem supenorês a R§10 OO0.000 0O (dez milhoés de reers).

(b) a apíovaçâo da maioria dos diretores, quândo os vâlores envolvidos Eêstas' 
opeiaçôei forem rguais ou rníêriores e RS10 000.000.00 (dez milhóês de reais)'

Jú.ra cômeoardo Ésrâdo dê MLnásGêíâ's
ceíifico req'sro sob o n' ss 1 s339 êh 1 3/03/2016 da EmpÍêsã L GAS OE ALUM lN lO S/Â L ASA Nr€ 31 30O0!63a6

ÊD3.3S5D5ÉC7CS5âC6D59473604CAF223421sF3F. Mânnely de Pa!lâ Bomfim sêc.êrána Gerâl PáÍa va'daíêsie
" dô p.orocoio 16/'436 641 3 ê o cód'so de seq!Énçã nsZP Esrê cop' ro áÚtê'rÉda

dL! rarmenre e ássnâdê êm 21103/2016 p..Mânnêlv dê Pe'ie

-*r;{-:ii- Pa! 5 ro

ffi



-))LIGAS OE ALUMíNIO S. À - LIASA
Folh. 4 d. 5ESTATUTO SOCIAL

Pârágrafo Prrmerro - A Sociedade será representada rsoladârnente. po' quâlquer clos

-..uio" áã óii.tona, quândo assim foí exprêssarnentê desígnãdo pela Diretoria atrâvés d€

rêuniào ou no caso de prestaÉo de depoimento pessoal

Parágrafo Segundo - Em qualquer @so de constltuiçáo de, mandetários da

Soc'eOaJe. í.struãenlo de mandato deverá conler a assrnatuía de 2 (dois) diretores' a

;=p";,fÉê. d;s atos ou ope.eÉo que poderão os mandatános praticar e a durâçáo do

--J.o-àtã, ír" não poderá i., piaro strpenor a '1 (um) ano erceto apenâs no câso de

mandato ,udrcrai. que poderá ser por prazo indeterminado'

An. 18 - A Assembléiâ Geral fixaÍá o montente global dâ remuneraÉo dos Diretorês

cãbendo à D,retoria decidir a ÍêínuneraÉo indivdual de cáda diíêtor

Ad 19 A Socedadê podeÍá ter um Conselho Consullivo destinãdo â acoôselher os

Direlores, sêín podêrês dê g€stão, composto dê dois a crnco membros que serão

;;;;;á ú óeriooo rndetãrminado e desÚtuives a qualquer tempo pelá Diíetona

;;;;-";;;" -";.=';;trneraçôes 
rndividuais ê as eveôtuars despesás para o desempenho da

slre funçào sêrem aprovadas peia Oiretoria.

C.pitulo V
OO CONSELHO FISCAL

Art 20 - A Socledade te.á um Conselho Fiscâl de funclonâmeoio nâo peímanênte'

*-p";i; ;; lrê6 membros eíetivos e suPlentes em igLral numêío com os requisitos'

poderês e âtíibuiçóes previstas em ler

ParágraÍo Pnmeúo - A hstalaçáo e remuneÍâÉo do Conselho Fjscâl seráo decldldas
pela Assem"bléra Geral. e pedido cle acionistâs nos c€sos pÍêvistos em ler'

ParágÍafo Segundo _ Oüaôdo instâlado o Conselho Fiscal seus mêmbros e

suplentes eierceráo seus cargos alé a prlrÍleira assefibleia Geíal Ordinána que se realizal

após a sua eleiÉo. e poderáo ser reeleitos

ParágraÍo Terceiro - O Consêiho Fiscal, quando instelado se manÉestará por marona

dos votos, p.esente a maioÍia de seus membros

capitulo vl
DO EXERCIClo SOCIAL - BALÂNÇo - RESERVAS - OIVIDENDOS

Art 21 - O Exercicio Soclal terá duração de u'n ano e sua deta de lérmrno será em

31 (tnnta e um) de dezembro

Arl 22 - Ao finel de cacla exercicio social sêíão elaborados com base na

escÍrtuÍação meÍcantit da Socledade, as demonsÚeçôês finâncêlras prevlstas em :el que

"ãÀpr.aàd"a" 
a pÍoposta de destinaÉo do lucÍo liquido do exercÍcro pâra aprecÉÉo e

aprovâçáo Pela As§embléla Geral

Atu.lizádo coníormê À3s€mbleia Geral OÍdanória ê Erltrordinátie do 20'06'2016
r6gi3t ad. na JUcExG êm oaro7f2016 sob o n' 5789326'

N re 313o00463a6 e pÍolocolo 1A
Eomr'm Se.íerára GeB Pârâ vâ
sêg!íanÇá ngzP Esrã cop a Ío' au

@
JlnkCômêrc'ardo Esraco dê MLnâs Gerais
ceÉifico res'sto sob o i'ss1s339 êm 13rc3/2016 dâ EmFresâ ilGAs DE ÀLUM Nlo s;Â LIASA

os/osr2o16 Aurênr'ÉÉo. FO34395D5Fc7Cs5êc6D59!735O4cÀF2231215F3F Mannelvdê Paula

docúmedo ãcese *wiucema mg.qov br e .Íoímê n! Jc p.oroco'o i6/4ã
dq(âlme.rê ê âssnãda em24103/20r6 @r Mannelvdê P:u:B.f,fim Sêcrerànê-Gera
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LIGÀS DE ALUI'íXIO S. A. _ LIASÀ
ESTATUTO SOC:AL Foih. 5 dê 5

Parágrafo Único - A Socêdãcjê podej'á ievantar balenços seÍhestrals ou peíiodos

ínênores e declarar. por delib,eíaçáo da Drretorla dividendos à conta do lucro apuraclo

nesses balanÇos observadas âs limitâçóes prevlstas em lei

Art 23 - Após a dedução de eventuârs preluizos acumulados e a provrsão Pâra
pagamento do§ tÍràutos incidentes sobre o lucío e das partlcipações que forâm atribuidâs

ao; admrnrstraclores e empregados. se ror o caso. o r€,sÚltâdo do êxeícicjo terá a segulrte
destrnaçáo

(a) o montante nêcêssáno paÍa constrturçâo da reseíva legâl c'e syo (c'nco por cênto)
que náo poderá excedeí ã 2oolc (vlnte poÍ cento) o capital social-

(b) 25% (vinte e cinco Por cênto) do lucro liquido do exerciclo ajustado nos termos do

Artrgo 202 da Leia 6.4O1n6 após âs deduçõês mencrcnadas acrma' para

pagamento do clividendo obngatório
(c) Ã Lsemltera determinara a destinaçao do saldo do lucro liquido do erercicio se

houveÍ

Paràgrefo PnmerÍo - Salvo deliberaÉo em contÉno da Assembléra GeÍal os

divjdendôs ;rão pagos 'pro Êta" a paí1üÍ do mês subsequênte ao da declaÍaÉo e cleverão

"er 
g"gos no prazo âáximo de 60 (s€ssênta) dias da datâ em que forem dêclarados e em

quâlquer caso. dentro do exercicio social-

Parágrafo Segunóo - Obedecido ao disposio 'o Parágíafo TeÍcerío do Artlgo 202 de

Lei 6 óo;i7ã. a As;mbÉie GeÍal podeíá dehberar a distribução de divrdêndo hfer'or ao

,.rini.o 
""t,putado 

neste ârtigo, ou a rêtençáo de lodo o lucío liquido apurádo na forma do

aí19o anterioÍ.

CAPITULO V:I
DA DISSOLUÇÁO - DA LIOUIDAçAO E OA EXTI}IçAO

Art 24 A drssoluÉo, liqurdaÉo e enrnÉo da Sociedade faí-se-ão nos c:lsos e ne

foÍma pÍevistos em ler. oú em vtrtudã de deliberâçáo cle Assembléla Geral' e se extlngurrá

pelo ênceÍramênto de hquidaÉo

Paragraío Único - A Diretorie determinaÍá o modo de
:quidante que deve funcionãr durante o peÍiodo de liquidaÉo
remuneração

Atualzado confoÍme Assembléá Geíal Ordlnána e Extraordlnária d€ 20106/2016 reg streda
na JUCEMG em 08/07/2016 sob o n'5789326

LIGAS DE ALUMINIO S A - LIASA

Eduardo Caram PatÍus
DiÍeloí

Mercos Ceram Patrus
Diretor

Fernendo Ca.ârn Pí.us
DiíetoÍ

Ju.lã ComeGaldo Esrádo de Mrnês Ge.as
ê339 em 13r03/2o16 dâ Emprêsa llcAs oE ALUMINIo s/a LL^sa, Ntre 313000.6346

FD3439505Fc7c954c6D59473604cAF2234215F3F. Mannelv de Pãulá BÔmím - secrêrá
documênLo âcesse Mlucê od'gÔ dê sêqLBnçã nszP Esrá cópla Ío aulenricada

/03/2016 por Mannêry dê Páura BoFl5m _ SêcÉÉna-Gêr.r.
-=;Í:-+F É, ? ,0
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rêgistro Digital

Documento Principal

ldentiÍicação do Processo
Número do Prolocoio Númê.o do Processo Módulo lnLegrado. oata

16/486.641-E J16343:459466 2StO7t2a16

ldentiÍicâÉo do(s) Assinante(s)'ôer lú"*
129 432.906-53

52s.476.906 25
.EDUARDOrcAF{AM 

PATRUS

FERNANDO CARAM PATRUS

198.630.396-91 À/ARCOS CARAM PATRUS

Bero Hodzonre ouinrâJeiE, 2€ de Julho de 2016

Jlnra côúerdâldô Esladodê M nas Gerá's
ceíií.ô Íêgisrô sôh o n.5414339 êm ral03/2016 da Emprêsâ L|GAS OE ALllMlNrO S/A LlaSA, NÍê 3r300046346
o9/03/2or 6 Âurenr caçáo. FD3{agsO5Fc 7C954C6D594736OaCAF2234215F3F . Maí hêly de Palla Bomím - Secretána Gerãr PaÍa va rdâr esle
documênro. ácessê qw.jucêmg.ms sov.br e rnÍomê no do pÍorocolô 16/436 641-B e o códEo de seqlrânça nsZP Eslá cóp'a ro áulênlcádá

Bônfin sêcÉE.á-Gêrár
-=á_C'jrl-.À* pás 3 :c
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S+reteIâ dê Estado dê Desênvolvrmenlô Económ'co dê M'nas Gerâ's
Juntâ Comêrc,aldo Estado dê M,nâs Geràrs

TERMO DE AUTENTICAçÃO - REGISTRO DIGITAL

Certúco que o ato, assinado drgitalmentê, dâ empresa LIGAS DE ALUMINIO S/A L|ASA de nire

3130004634-6 e protocolado sob o.úmero 16/486'641_8 em 09/08/2016' encontrâ-se 'egisÍado 
na

Jucemg sob o númêro 581a339, em 1AlOa/2016- O ato Íor deíêndo digitâlmente pelâ 2à ÍURMA DE

VOGAIS,
Assinâ o reg stÍo, mêdiante certiÍcado dtgilal, â Secretária-G€ral, Mannelv de Paula BomÍm Pârâ suá

validaÉo, d;verá ser âcessãdo o silrô eletrônico do Portal de Serviços / Vâlidar Oocumenlos (htlp://

porlal;ervicos.lu cemg. mg-gov. br/Ponaupages/lmãgem Pro@sso/viaUnicá is0 e iníormá' Ô nÚmero de

proto@lo e chave de seguranF abaixo.
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Jlnrá Côme.oaldo EsÉdôde M nas Geais
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Registro Dig(al ''L'

o ato ror deíerido e âssinado digitalmente por

ldentifi cação do(s) Assinante(s)

048.242.096-09

274.a77 566-00

FELIPE AUGUSTO LEMOS DE FARIA

ORIAS BATISTA FREITAS

091.780 826-68

E73.638 S56-00

HUOSON LIDTO DE NAVARRO

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Bero Horizonre. Qúinta Íêna, 18 de agosto de 2016

Ju.rê cômerciardo Estadode Mnas Gerárs
3339 êm rAl0ê/2016 dã Ehp'Êsa LrGAS DE 

^LUM 
N O S/A LrÀS^. Nirê 313000463!6 ê protô.ôlo 164366-4râ

FO34695D5FC7C953C6O594136I1CAF223"4215F3F. Maãnêry dê Pâura Bo6nh ' Secrerána Gera Paíalardarcsre
ms m!.gov.bí e iníome .! do prôrocoro 16/!46.641-3 e o cóó'so de sêsurênçá ngZP Esb cop â fo állen cada
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GOVERNO DO ÉSTADO DE MINAS GERÀIS
SecEtârá.le Estàdô de Merú Arbiente ê D.senvolumênto SusrenrÁrcl
Conselho Estaduâl dc Politi.a Ambie.tal CoPAM
Sccretaria Excolivil

SEIVíAD
(/Á

Consclho Estadual dc Política Arrbicntal - COPAr\t

conselho Estadual de Política Ambiental - coPAM toma pública as DECISOES detcrn1rirx(ias fclrr
26" Reuniào Ordinána da Câmara Normativa e Recursal - CNR, realizada uo dia 0l dc lurirl' d(

2010, às l4horas, na rua Espírito Santo, n" 495 - 4" andar - Centro - Belo HoÍiTonter'lvlc a sahcr: '+'

Exame das Atâs da 24" RE do dia 08/04/10 - APROVADA e 25' RO do drâ 05r05'l(l
APROVADA COM ALTERá.ÇÓES da CNR. 5. DclibeÍaçào Normati\,â do COP^M ao

referendum".l Deliberação Normativa COPAN.4 n" 149, de 30 de abril de 2010. 'ad
reíerendum", que prorroga prazo previsto para apresentação dâs informaçóes relativas ao
lnventário Estâdual de Resíduos Sólidos do Setor Minerário, ano base 2009
Apresentação: Fundaçáo Estadual de Meio Ambiente - FEAM - APRO\'{I)^- (r

Adequaçâo Ambiental das Indústrias de Ferroligas e Silicio Metálico do Lstâílo de Minas (icrars

Pedirlo dc prorrogação para o inicio da implanhção dos filtros coletorcs de material particLrlado na(

clraminés dos fomos- Apresentação: Assoclação Brasileira dos Produtores dc Fenoligas e ttc Srlicir'

Metáhco. I - Aprovar a prorrogação dâ l" ctapa do âcordo Setorial âté l2l2010 de âcordo

com â rcalidâde do câso a câso e após ânálise da§ cquipes dâ SIIPRÀM com o apoio dtt F! l)i
e aprovação da URC em que se localizar o cmpreeldimento. 2 _ -A,pro\'ár â prorl ogâção dx 2_

etapâ do acordo Setorial no máximo ató 2016 de acordo tom a I ealidâde do câso â c[!o e â[!os

ânálise das equipes da SUPRAM com o apoio dâ tr'EAM e aprovação da fiRC ettt que rt
localizar o empreendimento. 3 - Os relâtórios de vistas apresentâdos pclos consclhciros
poderão ser submetidos a análise das equipes das SUPRAMS e da FEAM e à decisão dxs

URC'§.4 - Todos os empreendedores scrão notiÍicâdos â sc mânile§tar modtadânrcnte c

iustificâr â ncccssidad€ dâ prorrogação. 7. PÍoposta de Deliberação Noúnativa COPAM: l.i
\{inrLta de Deliberaçâo Normativa COPAM que instinri o Prograrna "Registro Público Voluntál'ro
das Eurissrles Anuais de Gascs dc Efeito Estufa de Empreendimentos no Estado de Minas GcreiJ' e

dispõe rcbrc os incentivos à adesão- Apresentação: Fundação Estadual de Mcio Ambientc -
SOBRESTADA.

Ilmar Bâstos Santos
Sub-SecÍetário de Gestào Ambientâl Integrada dâ SEMAI) e Presidentc Suplente dà Cân1era

Normativa e Recursal do COPAM.
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pRoRRôGAçÃo oo AcoRDo sEToR|AL, ENTRE.copAM E o sEToR oÊ FERRoLtGAs

Montes Claros,4 de Novembro de 2010

1a Etapa - Ano de 2005 a 2OOB

Em reunião íealizada pela Cârnara de Attvidades l'ndustiiais do COpAir.(CtD/COpAt\l), no diâ i g-7-2CCa.
Íor apÍovado um Acordo enlre COPAM e o Setoí de Ferro Ugas, com obletjvo de implanter âs ade6uê..,f!
ambientais das indústrias de ferroligasíe sitícro metárico do Estado de t\4ihas Gerais o acordo rL,i ass,n,
delibe.ado:

1. Complemenlar a implantaçáo dos equipamentos períáricos de desempoeirameôto no pÍocesso de
recebimento de caÍváo vegetal e oulras malérias praÍnâs;

2 Complêhentar instalaçáo do sistemâ de tratâmento de eflúentes liquidos industía s do processo
produlvo e esgolo sâaitáno,

3 Complementar todos os sistêmas de limpeza e destinaçáo frnal de resíduos,sólidos 0ixo ndustria
e do.nestico).

4. Píoielaí e implantaÍ sistema de l\4oniloramento da Oualídade Local do Ar nâs áíeas de rlrfluêocla
das unidades industrieE, até finalile 2006; .5. línplantar o programa de Educaçáo Ambtenlal nas untdades produtivas e nas ccmunrdades
êrivolvidas, até fi1âl de 2006;

6. Finalizâr os pro,etos executivos e a implemêntaÇáo dos respectivos íillros dos toÍ,:os dê ÍeÍrl
silício-manganês, fearo-manganês e ferro-cálcio'-silíciol

7. DesenvQlveÍ projetos êxecutivos dosr ltros dos Íornos de Íerro,silício75 e de stlrcto metah.a

Em-l-6-2010, a Cámara Normativa e Recursal (CNR) do Conseho Estadua, de potrtjca An-b e.1.,
lo_OjÁM)-decidiu que os prazos previstos para'o cumpímentó da.jâ Etapa do Acordo Setortâ enlre Ll

COPAM e o Selor de Ferrol,gas, pdderáo ser prorrogados até dezeríbro de 2010.

Diante do éxposto, e tqndo em vista que a Câmaía Normativa e Recúrsal (CNR) do COPAI,4 decrdiu pe{a i
proíÍogação dos prazos previslos paÍa o-cumprimento da lâ etapa do Acordo Selorial, entre o COPAI\4 e o _Selor oe Íêiroligas do Estado oe V.nas Gerais

Desta foÍma esta supennt€ndência Juntamentê com a FEAM através do oíicio 97/2010 /pRE/s it!4Ê t\,iA-(em anexo) sugerimos a prorrogação do prazo para o cumprimento da ie etapâ do acordo. alé Dezenbr.)
2014, paÂ as êmpresas ttalmagnésio Nordesle S.A. (unidade industrial de Váízea da palrnr).'FrÍrà
industrial s.A. (unrdade industrialde Bocarúva, unidade industrial de várzea da palmâ, unrdade rrdust'al
de capitáo Enéas), rnonibrás lncocurantes e Ferroligas Nipo BrasileiÍos s A. (unidade rno,.,stnar ce-Piíâpora), Ligas dê Aluminio S.A. (unidade industrial de pirapora) e CiâFeríotigas Minas Gêra s i..rrdaüiljndustrial de Ptrapora).

.-ãmG!-êcdíê;Effi aEpre.õôõr:M-rÉto3s,322ais.t
e{ôr. supram nm@ôâoúbentP m! oov.D,
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Montês Claros , .Í d€ novêmbro de 2Oí0.
Superinlendente

Lais Fonseca dos Santos
Drretor Técnico

Gislândo Viniciu6 de Sou2a
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covêmo do Estado dc Miíe3 Ge.aia
Sistoma Eeladuâl de llloio Ambi;nte

' Fundaçáo É61e.!uet.lo Ldo aÃbiMt
Ptês.lên.i.

t/
oFicto N". 229t20I I/PRE/S'SEi, A

Bélo Horizonle. 21 de Íevererro Ce 2Ci l

Beí.: Acordo Setoíial - Sêtor de Íeíoligas

Procêsso Administrativo 00050/1979/004/2009 (Liasa).

Senhora SupeÍinlenoente,

Deíacordo com a decisáo da 26" Reuniáo Ordrnária da Cámara Normativa e Rêcursal - CNR do
COPAM, que aprovou a possrbiliàade de proryogar os prazos reÍêrênles ao Acordo Seloria, para a
Adequaçáo Ambientaldas lndústÍias de Ferroligas e Silício Mêtálico do Eslâdo de Àrinas Gêrais, la ê
2€ etàpas, ficou estabelecido que:

Será pêíinitido 'p@nogação. da 1" elapa do acotdo Setorial alé dezembronAl1 de acordo aam â
realidade do cáso á caso 9 apôs ahélise das equipes da SUPRAM com a êpoto cta ,EAIV.e
aprovaçáo dê URG êm que se localizar o empreendimento 2 - Aprcvat a prorrogaçào da 2' elapa dc
acodo Setotial no máximo até 2016 de acotdo coÍn o reahdade do caso a caso e após aialtse Íi.1s
equipes da SUPRAM con o apoio da FEAM e apíovação dê URC em q\e se locahzar. a
êmqeendinenlo 3 - Os Êlat&bs de vÉlas aptesenlados pelos consclhetros paaeràa se,
sÚbm-etidos à,anátiso das equpes das SLJPRAMS e da FEAM e à decisâo das URC'S 4 - /odos cs
empree@edorcs sêráo notficados a se manileslar motivadamente e lustiícar a necessdade dê
ptoÍogação"

Atendendo ê.decisáo da CRN/COPAM, e o êstatrelecido na reuniáo de alinharnento das SUpRAVs.
íealrzado no dia 25/08/2010 êm Ubá, a FEAM maníeslou petâ proíogaÉo dos prazos retalrvcs G t3
etapâ do Acordo Setorial alé dezeÍÍbro de 2010, para todos os empreendimenlos que apresentaíam
necessrdade de prorrogaçáo, conforme item 4 da dêcisáo actma meóctonada.

Em relaçáo a 2â etapa do acordo, á FEAi,I, em conjunto com as SUPRAI,iS, deveráo apresentaÍ
pÍoposla de critérios a serem adolados para de,rniçáo de píazos pârâ lodas as empr-ôsas. que
poderá variar de taneiro dê 2011 a dezembro de 2016.

LembÍamos que a 2â etapa do acordo setorial consiste em "1) promover a.manúlençàa geral oe
Íodos os. s,,:sleáas imphntddos: 2)inplantar o reslanle dos Íjlttos dcs lornos cie ferro sjitc,t ;5 c
sílício metálico" (Oêcisão CID COPAM, 19lO7l2ACq

D.a. LelB Fonsocá dos Santoa
Supêrintendente SUPRAT Nonê do Mimas
Av. José Corrêa Machado, s/n - Ba rro.lbituruna
Montes Claros/Mc - 3940G00O

ààá4/ Bodovi8 Prêleito AméirM G€nêtti s/no - 10 ándâÍ -
o-t1pliz9úelvS

. Fone: t3lt 39t5 i244
E Eeü-e1ÉrEe!!!!tc4@q9la!jnbienre mo.oov.b. Horc oao€. wB Íeam.o. -

l
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M
Govemo do Eó{âdo de luinÉ GeÍaís
Sisteína EÉtaCual de Ulêio Ambienle
Fud.lâêán Estarri .to lrêio anbientê
Pturi.tên.i. .

l_:

(Página 2 do ofícb n' 229/2011/PRE/SISEMA- 21/Ü220i 1l

É impórtanle ressaltar que os píazos. macro (dezembro de 2O1O ê dezembío de 2016) estabelecrCos

eráo ser alterad os Dela prooria CNR. lendo a URC comoeténc ta oalapelâ CRN/C OPAM só Dod

VÍsando estabeteceÍ um critério Únlco e objêtivo a ser adotado em todos as SUPRAIVS' evitâ'do

asiim-.procedimentos e lrâtamentos distintós de rtro do Estâdo d€ Mrnas, Gera s l FT.YI lp-?l
Orscussôes com técnicos das SUPRAI,S e empêendedores, êslabelêceu o Seguinte c'itê10 paÍa

subsidiar a prorrogaçáo da 2a etapa.

'Consid€rando que a dóisao OiCt.lR COpnM permitilr umâ pÍorrogâçáo oos prazcs par3 lié
2016, ou sejâ, ã anos a mais do que a dêcisão enteíior (dezembro de 2013);

Consrderanúo os. Drâzos. antêíiormente estabelecidos parâ inslaiâçáo dos sister:as ce

controle Íoi dêtinitio para câda um dos em!íeêndimentos proilutores de ie(o-liQas

individuâlmei;'te, e;

Pjocurando trtiiizar'esses dois iritérios como base para análise dos'àovos pcdidos de

prorÍogãçáo, sugeímós: ' 
,

Iê1. Em relaçáo âos píâzos especiíicos
FEÁiN4/SU P RAIII, os mesmos dêveráo ser lulgâdos pelas URC

ue

para a 2Ô elapa, com base nas propostaà coniLrnias

eio,rogat os prazoà poi
cada empÍéêndimento,

no máximo 3 anos, de acôrdo com os prazos antêriormente aprovados paia

Acordo Setorial.

Exempld: A êmpresa ABC, pos§uidorâ de 3 Íornos, apresêntava os seguinles prazos para LnstaLaÇao

de seus filtros

2011

Âssim, os.riovos prazos Dara instâlação dos ÍlltÍos, consideraÍido o cí|léío ora estabêleórc,o, ser ani

os,seguintes:

àãc

Prczo pa'a mplantaçá!. do
Íitlro

3
2014 2016

l

À LtGAs DE ALUMíNrc s.A. (LlASAi, com sede no municípiorde Pirapora / MG foi notjícacla pol
meio de oticio OF-GAB-SE No 64/2010, e recebeu o prâzo de 30 diâs para manÍlestâr oo nterFsse
pela proriogaçáo dos píazós rêlativos à 1e e 2e etapas do acordo setorial.

E@oviâ PreÍeilo Américo Gian€tli. s/no ' 1o andaí
Edificio Minas / Bai'Ío sera vede - 31.ô30 9oo Be'o -o'pàÍÍe/Mc

. Fo[ê: í31) 39ls'12{4
E-hail: or*iden.iaíeâm@Ínêioâmhlede.Erc.ggy.br.-Epjngla!êt-!4ry&eE!

1 2Fomo
2010PÂzo pàtà impldntaçáo do

Íithd

2Foíno
2013

Ê,i89/



Govemo do Eslado de Mlnas Gaitis
Sistêma Estadual de túeio Ahbiêntê
F@.rzcáo Es.,.lu.l do udo aDbiút

(Página 3 do oÍiíj,o ê 22g/2A11TPRE/SISEMA' ,, rOr'lC?'t t

A omprela por süa vez, apresentou de lorma tempêstiva o interesse pela prorÍogaçáo dos pÍazos

para as duas etãpas, obtehdo a cohcessáo para 1á etapa em 10112i2c.10, na 67ã Reuniáo CÍdlnáía
oa UCB Norle de lvrnas do COPAM.

A partir dos critéiios âpresentadós, somos favoráveis à proírogaçáo,dos prazos para rmplantaçao

dos 4 lillros restantes, condicioÍlado à comprovacáo inteqral do cumorimento da la etaoê conforme
estabêlecrdo no acoído e segundo o cronogaama abaixo: '

Forno F2

PÍazo paÂ implantaçáo do filko 2009 2011
antigo a)

Forno F1 É2

F3 F4
2012 201.3

Piazo para implanlaçáo do Íiltro. 2012 2014
OVO CRONOGRAMA

F3
2015 2016

Em havendo novo descumpímento, seia na 1à ou 29 êtapa do Acordo Setorial. entendenros qúc "
lunaionamento da empresa se lorna inviável..do ponto de visla econômico e arFbLenlal.
Do ponto de v-rstia econômrco pela incapacidade da empíesa em adquiíir e,instalar os srslcnras cl
controle necessários ao Íuncronamento de sua atividade e do ponto de vista ambrenia! por expor .rs
comunidâdes do entorno e melo ambiente a uma qualidade do ar insatrsÍatória.

Lêmbramos airda que as empresas produtores de Íêrro lqas já devenarr estar regLrânzadas
ambrenlarmente mesmo aítes do pnmerÍo âcoroo tímado com setor em 2005.

Atenciosamente,

!4k4*t-- ,11'4*f
José Cláudio Junqueira Ribciro

Presidontê

,àazJ/ Bodovia Prcleilo tunéíico G€netri. sho jo â.dar -
EdlÍGiq Mnas/ Banío Se a veídê - 31.630 9o0 Bero rlelrzôn1e/Mc

Fone' 13t1 39t5.1244
E.ma . pÍ€sdenciâtêâm@mepambieltê mg oov ú . HoFê oaoc' m l.p4 b,
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GOVERNO DO ESIADO DE MINAS GEIL4IS
Secretâria de Estado de }Ieio Àllrbiente e Desen\ol\imeülo SuslcxtÍ\cl
Conselho Esladurl de I'olitica .{mlricnlxl 'COl'ÀU
SupcÍiÍlctrdência RegioEsl dr Rcgrtfiz.rçâo rrnrbier,âl ilorre ítc \Iinâr

Ligâs de AlLiminio S/A ' LIASA
Av Dr José PaÍus de Soljza 1000 DlslÍrto tndustÍiat
39270-00r1 PirepoÍa/MG

OÊ]SUPÊAM NM/N" 3127201 1 lúontes Claros. 17 de Junho de 2O11

Assunto: DlspÕe sobíe a pÍoíogaçAo do acordo setoÍial I Elapa da Licença de
OpeÍação PA n' 000501197910íJ,.,12OO9

Prezado Senhor,

Atencrosamgnte.

Superintendente Regional de FIêgulaíizaçáo None de Mrna§

A Unidade Regonal Colegiada COPAM Norlê dê Minas, em reuniáo no dla 14 dê Junho
de 2011, dêlabêÍou sobrê a prorrogâção do acordo setorial f .Elapa, solicrrâda pêla Lrgas
de Alumínro S/A - LIASA:

Aprovado a prorÍogação do acordo sotorial 2'Etapa contormê parecer
da SupÍam NM com e prorÍogaçâo dâ instalaçáo de todos os íiltros
por 1 (um) âno com exceçrão dâquêles píêvistos de 2016, bem como a
inclusáo de novâs conalicionantes com a seguante ÍedaÇão
"FiÍrancramenlo da estíutuíâÇÀo de 46 (quaÍenta e sers) Conselhos
Municipais de Íúero Ambrênte lcodêmas) no ámblto da URC/Nortê de
Minâs, por meio dâ davisáo do valor globâl de BS 2.195.788,60 (dors
milhoes cento e novêntâ e canco mil setêcêatos e oilenta e oilo reats e
sessenla cenlavos), conslante da valoÍizaÇáo nronetá,ia contida no anêxo
ll dâ proposls, euios depósitos deverâo sêr Íerlos à FUNDEP - FundaÇão
de Desenvolvimênto paíâ Pesquisa da L.lFMG, para poslerioí repasse âcs
munic;pios, em sers parceias semestrais nos meses de janerío à lulio de
cada ano, a panií de:aneiro de 2012 poÍ cada empresa, na seguürLe
propoíçàor Liâsa: R$ 345.341,22
EnviaÍ tÍrmestralmente o.elatóíio do cronogrâma da inrplantaçâo dos íltros.
Prazo: Até 20í6.l



COVERNO DO ESTADO DE }4L\AS GERAIS
Secretaria de Estado dc Mero Ambiente e Dcscnvol\iurento Susreorávcl

Conselho Estadual de Política Ambientâl - COPAM
Secretaria Executiva

56
Conselho Eslàduàl de Politicâ Ambiental - COPAII{

(l ( onsclho Estadual dc Politrca Ambienrâl - COPAM toma púhlicâ as DECISOES dcterrnrrrail.Ls
pclir 72'ReLtliào Ordinária da Unidade Regional Colcgiada Nortc de Minas do Conselho hstlluri
dc I'olíticu Ambiental - COPAM, Íealizada em l4 de junrho dc 2l)ll. às l3h3üDin. 1\rLdikir (, rtl
Iaculciadc Santo Agostinho - Av. f)onato Quintino.90 Cidadc Nota \loútes Clur.r. \l(;. ..

sabcr:4. Exame da ata da 7l'RO de l0/05,201 l.ÂPROYADÀ. 5 Adcquaçào ÂmhrcrLri .rL.
lndústrias de FeÍoligas e Silicio Mcúlico do Estado dc Minas Ccrars Acordo Setorial I I L.Lt,rr

Apresentaçâo: SUPRAM NM. - RETORNO DF. \,'ISTAS pclos colsclhciros. Àrru I!,'r,.:
Marcondes da Silveira representalltc da PCJ, Rafael Mâcedo ('h vcs rcprL'sentântc do Iti.\\l \ (
Ilzio Dariolr representântc da FIEMC."APROVADA a prorrogâção do àcordo seroriàl/2" l..lit)x
conforme parecer da SUPRAMNM com â prorrogação as instâlâçâo de todos os filrÍo\ por I

âno com exceção daqueles previstos de 2016, bem como a inclusão das condicionanrcr co : rl

scguintc redâção:"FinanciamenÍo da estruturâção de ,Í6 (quârentâ e scis) Consrlh{r\
NÍunicipais de Mêio 

^mbiente 
(Codemas) no âmbito da URC/Norte. por tneio dâ di\isi{} dov valor global de RS 2.f95.788.óO (dois milhões cento e novenla e cinco mil sctecentos c oiÍenrâ t

oito reâis c sesseúta centâvos), constÀnte da valoração monetária coBtidâ no anexo ll dâ
proposta, cujos depósitos deverão ser feitos à FUNDEP-Fundâção dc Desenvohimento parx
I'rsquisà dâ UFVG, para posterior repâsse àos Municipios, em seis parcelâs semestrâis. nos
nrrses dc jâneiro e julho de cada âno, â pârtir de jâneiro de 2012, por cada cntpresa. nx
reguinÍc proporção: I.IASA: R$ 345.141,22;LÀIONt Bn-ÁS: nS :U.OOZ,O9;Rt\ÍA (Bocairi\x):
R§ 232.t1731;RINIA (Várz€a dâ Pâlmâ): RS E4E.50ó.83iRlM,\ (Câpirão E óa§): tis
4l9.07l,l4iMINASLICAS: R$ 318.045,06";"Enviâr t mcstrâlmentc o íclarór.io dí,
cronogramâ da implantação dos íiltros.Prâzo: Até 2016.,'6. Proccsso Adrninisu.ativo Derr rrunr.
dc Rcvalidaçâo de Licença dc Opcração Concedida "Ad Reftrcndr.:nr': 6.1 FclisbcrLs t]rurrr rtL

Carvalho Filho/Fazenda Rio Fornroso culturas anuais (pastagcns) c barragcrrr de i .rgaçlio prir.
agflcultura Buritizeiro/Mc PA,N'23541/2005/001/2009 ClasscI Apresenuçào Sllt,R \\r
NM.PEDIDO DE VISTAS pela cons€lheiÍa Àna Eloisa Marcondes da Siheirâ represenlxnt(
d, PGJ.7 Processos Administrarivos pâra exame dc Licença dc Ilsraluçào:7.1 ,{tL_ \rr\r(l,t.l.
InlprcsaÍial LTIJA../PCH Santa Helena barmgern de gcÍtçio de energta hldrelcrrLj]
l-assance,/lvíC PÀ/N'. 12626/2006/002i 2008 - Classe j - Apresentaçào: SUpR\l!Í \\t

\- ( ()\C EDIDA COM CONDICIONAN'I'ES, VÁLIDADE: 04 (QUATRO) A\OS.7 I LiDh;r. dc
liirrsmissào dc Mo tes Claros Ltda linhas de transtnissâo de cncrgia elétrica Monlcs Cl.ll()\
Sào Joào da Lâgoa. Claro dos PoÇôcs, Jequirâí. Várzea da Pàlma c Pirapora/NíC p^ \
0l-iii7rl0l01002/'201 I Classc 5 

^p.escntaçãoi 
SUPR^M NM. CO\CEDID,\ ('()\t

CONDICIONANTES, VALIDADE:04 (QUATRO) ANOS.Aprovada a inctusão dc no\a\
condicionantes ao pâr€ccr único quc pâssa a vigorar cont a seguintc rctltçào:.'
MoniÍoramento conínuo de impâctos dâs atividâdes dc instalaçâo c operação da t,T sobrc as
crvidâdes naturais existentes na 

^Íeâ 
Diretam€nte Afetadr (^DÀ) pêlo empreendintcnro. []\lr

monitoramento deve ser r€alizodo no mínimo duas vezes por âno. âbarcândo a cstâçrio sec, .
â cstaçâo chuvosa. Os relatórios do monitoramento devem ser cnviâdos anuâlmcntr ào (ir.gà(,
licenciador estaduâI. 

^o 
IBAM^ (caso sejâ enpedidâ â anuência) a ào tCUBio/ ( F\'\(. ()

monitoramento dere incluir, no mínimo, a avâliâção sobrr:- Surgimcnto e ctoltçi() (l(
Íalhamentos nas caüdades; - Possíveis ruptura c quedâ dc espclcoÍemas:- lmpactos sohrc:r
cspclcofâuna das caüdades naturais subterrâneas prospcctadàs, aprêsentândo-sc rclâtí;rill\
ânuais sobre o monitoÍamento da ocorrênciâ dc outrâs cspécics e do comportânrrnlo
cspclcolaunistico.Prâzo: Vigência dâ Licença.,,;" Implantâçào dc projcto dc cducação
anrbicntâl envolvendo as comunidadcs do entoÍno do cnrpr€cndimento, de forma a pcrmi(ir
unr mclhor c mâis abrangente conhêcimentot por parte da populâçâo de rcgião alttadâ, it
re\pciro dâs potencialidadcs do patrimônio espeleológico local c rcgional. O emprccndr(tor
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GOVERNO DO ESTÀDO DE MINAS GERAIS
Sccrctana de Iistado de Meio Ambicnte e Desenvol! inlcnto Sustcntá\'el
Conselho Estadual dc Politica Ambicntal - COPAM
Secrctaria Exccutiva 5t

delcrá apresentâr relâtó os ânuâis sobre o andrmento do projeto implântàdo.Pt.uzo:
\rigência dâ Licença.";" PreseNação, sempre que possír'el. das áreas de influência dar
cavidades prospectadas, delimitadâ em 250 metros de raio da projcção horizonÍat d,
caridade.Prazo: Vigêocia da Licença.";" \âo utilizâção das possit'€is áreas de dolinar parrr
deposição de mâterial descartávêl (bota-torâ). Sugerimos uma fâi\a de proreção rle 50 nrr tir;,
nas bordas das dolinâs €xistcntes, a Íim de garantir à qualidade dâ águâ inliltrâda. on(lÍ à(,
poderá hâver trônsito de máquihas e veículos, depósito dc materi{l ou qualqurr krr.nra dl
ihtervenção diretâ p€lo empreendimento.Prazo: Vigência dâ Liccnçà.',i,, I,lnviar ao CL(.\\'
CANIE os dados rcferentes à câvidâde cársticâs identiíicadas ne área, conforme oricntições
€m llfww.icmbio.sov.brlcecav/, na seção Bose de D.rdos, Iros termos do § 4" do artigo -],, dâ
Resoluçào CONÂMA 347, de l0 de setembro de 2004, quc dispõe sobÍe a proreção do
patrimônio espclcológico.Prazo: Vigência dâ LiceDçr.";', \o caso de descoberta de alguma
cavidade durante âs âtividâdes dc implantâção do empreendimento, as ati!idâdes dever'ão scr-
paralisâdâs e o órgio ambientâl competente deverá ser comuíicâdo imediâtâmentc.prttTo:
Vigência da Licença.";' Cobrâr a apresentação, por parte do empreendcdor, de Dcdidas
compensâlórias relativas à intervenção em áreas de preservação permâncnte, nos tcrmos da
Resoluçío CONAMA J69, de 2006.Prâzo: 90 dias,";" Cobrâr À apresentâção. por parte do
empreendedor, de propostas dc âdoção de medidas compensatórirs rclati\.âs à inter\ enção ern
vegetâção carâcterizada como disjunção de Mata Atlânticâ (Floresta Estâcionâl I)ecidunt) (nr
áreâs do Bioma Cerrado, com necessidâde de suprcssâo; nos tcrmos dà Lci Federàl I l.{:ll. dt
22 de dezembro de 2006 ( Lei da Mâtâ Atlântica).Prâzo: 90 diâs." ll. Proecsso .-\(lrxr ir{lflri!:l
para cxamc dc Licençâ de Opcração:8.1 MtuJuvas Calçados do -scgrlrançâ Lrda. lrhrr.rç.1,' r.
calçados em gcral Capitâo EnéaVMG - PA/N". 11765/2010i 002,10t 1 Classc 3 - Aplcscnr.rriic
SUPRAM NM.CONCEDIDA COM CONDICIONANTES, \/ÂLID^DE: 06 (SEls) A\os. 9
Prcccs\o Adnrinistrâlrvo para exantc dc Licença de Opcraçào - 'Antpliâçào":9.1 (ornpanhtil d('
fraçào c Tccidos Ccdronortc - ampliação do sctor dc fiaçào de algodão scm ilcilbâDtcrt()
Piraporà/i\íG PA/N'. 00051,/ 1982,/009201 I - Classe 5 - Apresenrâçàor SUpR.\\,1
\\Í.( ()NCEDIDA COM CONDICIONAI,{TES, V^LIDADE: 04 (eti^TRO) t\()s, i 0
P.occsso Adntinistra(ivo para exaurc de Revaltdaçào de Liccnça dc Opcraçâo:10.1 (irrnpanlla .1r
Fiaçào c Tecidos Santo Anlónio liaçào dc tios e tecidos planos corn acàbamcnto pirapo.a \l(;
P,\N". 00240/1989/0lll/2011 - Classe 6 - Apreserraçâo: SUPRAM NM. CONCEI)|DA (-()\l
CONDICIONANTES, VALIDADE: 04 (QUATRO) ANOS.lt. Processos 

^dminisrrlrlvos 
t)nlr

examc dc Alteração dc Condtctonântes da Licença Prévra: I l.l Conlpanhiâ de Dcsenr olr irnenr,r di.
Vales do São Francisco c Parnaíba - CodevasÍ projcto agÍopccuário irrigado com inlril-crl iLll.l
colctiva e barmgem de irrigaçào ou percnizaçào para agricultur| Vir.zca rla paltnu. L;ur,.r .,o..
Patos. Clâros dos Poçõcs, Francisco Dumont. Engenheiro Na\'ârro e Jcquitâí i\,1(i l, \ \
5022912004/00l i2005 Classc 5 - Aprcscntaçiior SUPRAN,Í NÀ,Í. PE,D|DO l)E !tS1-\S prtr,
conselheiro Ney Bârbâlho representânte da lBAMA.l l.l Insriruto Nacional de ( o onizaçiir, ;
Rcforma Agrária,/INCRA - Projcro de Assentâmenro Fazc:rda Ranalhudtr c N4:irtircs,,\!uir
Boa/Monvcp/ColoÍado (Gado Bravo) GarnclcirasMG - PA nd 90009,'2009,00 I ,100q []às.c 5 -
\prcrcntaçào SUPRAM NM.IN DEFERIDA I2. Processo 

^dministrali\(\ 
pam crlrrrc ijc

Pronogaçào dc Prazo parâ Atcndimcnto dc Clondictonantcs da Licença dc Opcruçào Con.cti\,â I l.l
lndu.ilriJ. Conrércio c Exporlâçào de Cachaça Beija-Flor Ltda_ tàbricaÇijo dL- aquurrlcrl.r
Stlinas l\íC P^/N' 11137i2006/001/10t0 Ctassc J - Apres.ntâÇào: SUpR \\Í
N\'l.DEFERIDA,ll. Processos Administrativos para cxame de Reconsidcraç:'io: l-'l.t prctclLuni
§íurricrpal de Campo Azul - Depósiro de lixo Câmpo Azul,t!,Ic pA,N,, I t997'l0t)5 t)0t l0()S -
AI n" I507lt/2005 - Aprescntaçào: SUPR^M NM.INDEFER|DA. tj.2 preliitura MLrnicipirl dc
Manga - Dcpósito de lixo Manga,MG PAi'N.. I 273 2,/2005i001 ,,2005 - AI no Iil50 tri(rj ,

^presentaçâo: 
SUPRAM NM. INDEFERIDA.
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COVERNO DO ESTÂDO DE MINAS GERAIS
Sccrctaria dc Estado dc Meio Ambicnte e l)escnvol\.rnrento Susrentár'cl
(i»sclho [istadual dc Polílica An]bicntal - COPÂM
Serretariâ Erecuti!â

):

Augusto Henrique Lio Hortâ
Secretário de EsÍado Ad.junto de Mcio Ambicnte c Desenrol\,imcrrto Suslcntii\el (

Prcsidentc dâ URC/COPAM Norte de \1inas.
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PÁRECER UNICO

Dat ,t,+fffi

PARECER UNICO NO 81/20í O (SUPRÂMN I) 72415' 2010
rndêEdo ao(s) PrE€iso(s) 

^]ê

LICE clA ÉNIO A{EIEÚÍAI t X

1. ldêntificação
Enrpreendedo. (Fazáo S@Él):

_u94§!q4!!!!ryqs.4. Í!49t)
UNIOADE INDUSÍRIAI OE PIRAPORA.

1t 121 
'1'0001-01

_ _ _-.ti)?I 1r l!{

?,RÂPl!4 _ _ _
ÀlridaJe oredómrnanl6
PROOUÇÃO OE LrG^s MEÍ^LTCAS iFERROLTG^S) E STLIC|Oí€rÁUCO

I ifrér

aairn., Õe ON e PaÍámelÍo

_]{::rÀ:5E rNsDl^PÀ
C-..,denãLlae Oeogra,l.€s

FpoDoçio DE l.lcÀs r4rÁlrc-Às (EÂr@.G)
. -_!q9. r1!là._-_,___--_

j-)
L_[

T",;,; -".;; - ".,-.. t
Ponê do Empr6rÉfi6nro

Fasê do EmpÍendmento
FRoRioGAçlo oo 

^coRDo
sE oFrAL. êrntE

49E-qú ç9Eq
O COPAM Ê O SEÍOR OE FERRO LI6ÂS, Coill ÔBJEÍIVO DE MPLCN'TÊ i
Eh olrcas E sr-icro xErÁLEo Ero Esraoo oE MrnÁs cER^ s

L..sli:ado om UC tuhldâd6 d€ ConsêMÉo)?
ix)xio ( isfr=i-.
Cúrso d áouâ mârs Drorrmo rlo s^o rR ic'sco
BacÉ &droerâncá Esráduál
Er:,J HrdrmÍáfié F-êrlêíâl i

2 - Hiltórico:
.'.|:.r;

1lá,, ( x ) s'n
Sclarono de ,/§ronâ M'
65/20r0

Dalã'
26. ?94/2010

ilr,lrf.âÇ.)es Emnjdas N. Adveíéncias Enitdas ÀP

3 - lntrodugao:
a LIGAS DE Á,LUIlllo S.A. (LIASA) se enconúa operando deíe 23 de Íevererro de r972 na A! Dl
José Pátrus dê Souza, no 1.000, Disríito Induslr!êl óo municipio de Praporâ/Mc, lendo corro alr, ú.tu,
prinopele produçáo d6 ligâs mêtálicâs (í€rrolrgas) e sillcio metálico A empresa obtovo a Bevetrdâ.êr rl
Ucença de OperaÇáo, CertiÍicado de LO nô 18112010 NM. de t0-2,20i0. com píazo de varÕadê rle,
anos.

Trata-se de uma rndúslria metalúrgrca opeaando 4 Íornos e,étÍicos de íedução, c.rn, Js se!u,il,:.
capacadades elélíicas. F1 - 16,5 MVA, F2 - 48 MVA; F3 34,5 MVA e F4 - 34 5 MVA Átuairt].nIr. ,,,
produzrdos êm torno 4 500 Vmês de stlicio metálico, r.100 t/mês leíro-stticto 75

lbnuruna - Moírês crsi§-MG cÉP 3}0c o00 - rr 1o.r3) 3t2{ , n,l

ff

6.nar slprm m@mêóanrb àlê ms.gôv br
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Atualmente, e empresa conte com e cllaboíaçáo de eproxrmadamenlê 744 empregados enlre o r€l_rs Ê

rndiíetos Íabalhando em 4 tuínos drários de produçáo, dê 6 hoÍas câda

+ Diacu!cão:
a.1 - acoÍdo S.toÍial enlr! COPAiI ê o SotoÍ dc FsrÍoligâs:
Em reunÉo da Câmara de Atividades lnduslriais do COPAM (CIDiCOPAM), realizada no dra r'] 7 2aC'-
Ior aprovado um Acoído entre COPAM e o Setor cle Feío Ligas, com oblettvo de rinplantar as aJcq-ã,i.:
ambientais nas indústrias dê Íeíoligâs e silício metáIco do Estâdo Cê Minas Gêrars O acoÍ.,. l.r 3ss n
CÍêlrbeÍado:

1'Elapa - Ano do 2005 a 2tD6:
r Complemênlar a implentaçáo dos equrpanientos pêríericos de desempoeiíamênlo no p.ocesso ae

recebrmento de caruão vogetel ê outras matérias-Éíimasl
:' Coínpienrêntar rnstalaÇâo do sistema de trâtâmenlo de eÍluentes liquidos induskiais do prccess(,

proCutrvo e csgoto sanitátlo:
3. Compl€menlar lodos os sistemas de limpeza g deslina€o Ínalde rêsiduos sóhdos llrxo rndusrírâ

e domóslrco):
4. Proietâr e rmplantar srstema d6 MonrtoÍamenlo da Oue!idade Locel do AÍ nas areas de rnlluencra

das unrdâdes rnduslíais, até Íinalde 2006i
5. lmplantaí o programâ d€ Educaçáo Ambiêntal nâs uoidadês produtvas e nas comln íâde.'

envolüdâs, eté Íinal dê 2006:
6- Finalrzal os pÍoietos executNos e a rmpleoentação dos íespeclvos ÍiiÍos dos Íornos dÉ ;rí.

silício-manganés, Íeíro-mang6nês ê Íerro-élcio-silícroi
7 Desênvolvor projetos exêcutivos do6 ÍiltÍos dos ÍoÍnos de Íeío-s licroTs ê Ce s,lioo ,nera|.0

2! Etâps - Ano 2(x)9 e mí3:
1 . Promoveí a manulênÉo geral d€ todos os sistemas implanladosi
2. lmplantaÍ o rgstanto dos Íihms dos Íornos de Í€ío-silicioTs e silicio metahco.

Posteíiormente, em reuniáo ocorrila em 1l-12-2007, o COPAM aprovou algumas nrodiíicaÇôes reÍeÍentes
a ,s ilêns do Acordo SeloÍ,al cêlebrado em l$07'2005. Os irens modificados Íoram assim detrbeÍaoos

I Mol]1g€men lo dâ quahdâde do ar: As empresas licam dispensâdas do envro de Cados ,om lemp(
teal - on htÊ - à FEAÀ,1. mâs cada rndústÍia deveÍá apÍesentâr proposla de adequaÇào d.
progÍama d€ Froniloíam€nlo execuledo. observando as oeculaÍrdades de local2acâ, ú,
emprêendimênto. pâía análisê da GESAR/FEÁM e acompanhâmento dô SecÍetaía Êstadual d:i
Sdude. PÍazo: 60 diás.

2. Proorama de'EdiJcâcáo Ambisntal: As empresas deveráo apÍesenlar o Prograrna de Edrrcacã{l
Ambientâl ou â p*opostâ d6 âdêquâÉo do píograma extstente, conÍorme Termo de BeÍêrenc,ã
deÍnido na ON COPAM no 110/2007 PÍazo: 6 mesos a partrr da reuniào da CID

3. Assinatura de T C's coíno consta no Acordo Selorial que "os pÍazos estab6leodos nas Lr.encas
dê Operaçáo conc€didas ou nos TAC s llrmados pelâs empresãs conhnuârn nâlterâa.s iea .: .

sê que náo há necsssidâdê de firmar TÁC s pois a decísâo da CID na ãprovacàr oo Â.; ,,
Selorial provalece Assim, as empíesas que descumpirem qualquer ctáusula ou prâzc f,i.,,1,) r,r

acoÍdo deveráo soíreí âs pgnalidades provistâs na ledslaçáo amblenlai
Em reÍer6nc6 ao âcor(Io aprovado em'19-72@5, no que tange o cumpírmenlo ou nàa, das 1. a :

Josê Côn.iÀ M4hado S4,ro - Ba'ío rbíuÍuna Msres Oa.o5 -
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eiapas. por pAne da empresa Lrgas de Alumínro S.A. (LIASA). pode se tnÍoÍmaÍ o segurnle.

al A 1a etapa do acoído. que contempla o peÍ odo enÍe 2005 â 2008 Íoi integralmentc cuÍpnoa f€r.
empresa

b) A 2a etâpa do acoído, que contempla o período entÍe 2009 a 2013. Íor paroralnrêntc rr,n frrLirn pÊ, ,

empre§a, uma vez quê íalta implanter os sisteínas de dêsempoêrÍamento (frllros, oos r.Í.:: r.
elétdcos de rêdr4áo.

lla ocasÉo, o COPAM êstipulou os prazos para lmplentar os liltros (srstemas de desempoerrarFentor 10(
,ornos de lêrro silício7s o silÍcio metáIc!, apíovando o seguinle cÍonograma para a empresa Lrgas de
Alumínio S.A.: 01 filEo em De?12009. 01 filtro em Dez/201 1 , 01 íiltro em Dez/2012 ê 01 liltro em De:'2úr 3.
Porém em 24-12-2009, o COPAM proíogou por mais 6 mesês, o pÍazo para o rnicio da rmpiantação do:
i l.os cLrlolores de malerial particuhdo (6Élamas dê dôsempoeiramento) nas chamrnes dos forní,s oê
'i:íí. ra;s e 3e stlicto metâhco.
Ê )sicr,rímênre. em 1-6-2010. e Câmaía Normativa e Ftocirrsal (CNB) do Consêlho Esledla ,ie P., Lri.-

^l-nbrentai 
ÍcoPAM) d€cidiu que os píazo6 prêvislos pâÍa o cumpírmênto do Acordo setoíat cc.r Lr setÍ

de Feíolgas, poderáo sêr proríogados alé Dezembro de 2010 (1a Etâpâ) e Dezernbío de 2016 12.
Elapa) A Cámerâ Normativa e RecuÍsel (CNR) delib€rou poÍ unantmrdtede as sêgurnres medtdas.

1 Apíovar â prorrogeÇão dâ pímeira etape do acordo setoriâ, até dezembro de 2010 de acoÍdo corr
a Íealidade do caso a caso e após a análase da equipe da SUPRAM com apoio da FEAful .
aprovaçáo de unidade Regronal colegrada em quê ss loc3lizar o empíeendrmento

2- ApÍovar a píoírogaçào da segundâ etapa do acordo setonal no n1âtmo ate 2C16. ce e.:'i1,, . l
realidade do câso a câso e após a anállse da eqúipe da SUPRAÀ?I conl apoiLr d,i FE-ii
âproveçáo da unldadê Bêgional colegradá em que se locatizar o empreendimenlc.

3. O rghtóíio dê vistâs aprêsgntado pelos conselheiros relatores poderá seÍ suometrdc a ar3trs. 3e.
equipes da SUPRAM e dâ FEAM e à decisáo dâs Unrdades Rêgionars Colegtadas.

4. Todos os ompreêndsdoaes seaáo notúrcados a se mandestar motivadamente e a JLrst fraar a
necessadade da proírogaçáo.

Em 9-8-220'10, a empresa em quesião sohcitou a proíogaçáo dos píazos parâ o cumpnmenta cja 2.
Êlapa do acordo setorial entre o COPAM e o setor dê teÍÍoligas, com apresentacào de un. nov,
. '{ ',9rÀr1à oê IrplanÍaÇác

5 - Cooclusão:

.Dranle do exposto. e tenclo em vista que a Câmara NoÍmativa e Recursal (CNR) do COPAIú dectdru qde
os prazos pÍevistos paÍa o cumprimento da 2â etapa do Âcordo Setoaal, entre o COPAM e o Setoí de
f"Í,o rgas clo E6tad,o de Mtnas G€raE. poderáo ser prorrogados até dezembro de 2016 e que a empresil
LIGAS DE ALU INIO S.A. (LIASA), cuia unidadê industrial tocalrzada no munrcípro de prrapoÍa MG
cumpnu com as exigências ambientais dêtermrnadas na 1a etepâ do Acordo Setoíal. portanlc. esi!
pàrecer sugeíe a proÍrogaÇáo do pra2o para o cumprimentô da 2. etàpa do ac.,do .)ní,ínre ,r .
cíonogíamâ apíesênhdo Ilo anexo L

6 - Parêcer Conclutivo:
Fal/orável a-píorrogeçáo dos píâzos paíâ o cumpíimento da 29 etapa do Acordo Setofial. enve o CLip.rnr .
o Seloa de Forroligas do Estado dê Mrnes GêraÉ, coníorme o novo cronogÍama apÍesentâdo nú ane.Ái
( )Náo (x)Sim

Huã Josê Coíàa Ma.rEdn SÔP BãtrÍ. th,ríufâ Mú,Ãties J,,G õEp id4|]o.lor - 1". 1136, i72: ;:r.
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Pilzo PAR^ sPtrlÍaÇ^o Dos Flt ÍRos (t{ovo cRoNoGRÁfi^)

rxPL Narx -. TôVõ-iõ6cR^M a (ÁNor

ANEXO I
cRoNoGRA A paRÂ TMpLANTAÇÂo Dos FtLTRos oos FoRNos ELÉTRtcos DE REDUçÁo r? ETApa)

LrcÂs DE ÂLuMiNto s.Â. (LrasÂ,
pRocÊsso copÀtú 00050/t 979i004,/2009

pRAzo pÂRA tirptarrÀçÃo oos FrLTRos íÀt{ flGo c RoNocRÀMÂl

: Ef,ÉRÉsA I L t!qrr'!!^! ANTIGO CROI{OGPÀMÂ (ÂNOI

Fr ,aÀio 7ir1i .2 rÁN1r;1! r

F: (ÀNO:alr F4 ÀrJC ,,0

EMúÉsÂ aútciero -_

F1 (ÀNO 20r21. F2 lÂNO 2t1.1
F3 iÀNO 201-.r ;r rÁNO 2916,

Fuâ Jôsô cúetà liachãdô. S,rvr, Bâtrrô rbfuruná MúIES CIáÍOS MG , 
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7 - Data / Respoôsabilidedo Tácnica:

Dâta

[ohte3 Clá.oa, 20 do Outubro do 20í0.

Dâtâ:20h0,2010

(i'I,Jd } iú, À.rL & sn z
UtU 4 

^r.e 
íOíÍl rt§^l

.,-!2 rbti:::::L

i &aloel rtu 1li, orLt firtio
ChêÍe do Núcleo Juíidico

Yuri Ralael O. Trovôo
Gestor do píocessol

Fabaano dê Souza Rocha

DrretoÍ Técnico

GilLodo Vinlciuú de Souza

A rimbo

Crrimbo:

chelc do l.d; ro J,r d,.-
Carim

Corera Môcàado s/}P- Ba íorbnutur a. Morrcs lraícs - M{j c€Pr!./_ilr..j-r- r,rr1.2.1

A^G

ê ma'r s!p.ám Mcn doârüenren! Cc...
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GOVERNO DO trSTAI)O DE MINAS GERAIS
Secretâriâ de fstado de lÍeio Anrbicíte c Desenvolvimento Sustcn fá,t €l
('onsriho listrdual de Polític,r Ambienlâl -COl'ÀNl
.ru1" rrurrrr.lôncia Rcgiun!l d( R(gulârizâçào Ambi('nlxl \,,r1( d(. \linxr

OF/SLIPRAM NM/N' 266/2014 Montes Claros, 14 de Abíil de 2014

Assunto: Dispoe sobre a Alteração de condicionante da Revalidação da
Licençi dê OpeÍação: PA n' 00050/1979/00iV2009 Ligas dê Alumínio S.A -
LIASA.

Prezado Senhor,

A Unidade Regional Colêgíada COPAM Norte de Minas, em reunráo no
diâ CB de Abrl de 20f4, deliberou sobre a alteraçáo da condicionanie da
Revalidaçãc da Lcença de Operaçáo PA No 0C050/1979/004//2009 solicltaoa
pcla Ligas de Aluminio S.A Liasa e decidrú pelo defeÍimeDto do t)edido de
alleracáo no ptazo pata irrpiantaçâo do Srslema de Dêsempoeiramento nc
FLrrno F1.,.'previsto na Segunda Etapa do Acordo Amb,entâl Ílrmado con' o Sêt,-'r
dêFeiro LÍgas e Silício Metá:ico. Prazor 20'14.

Aprovada a inclusão de nova éondicionante com a sêguinte íedãçàcl
"Náo se,á permitida a opêraÇáo de nenhum forn.r e/ou equipamerle citt
emita e{,uentes atmosÍéricos em desconformidade com a ie{lLsi.cár-
ambiental, a partir de 1" de janeiro de 2017".

Atenciosamente,

GISL H DÉ,SOUZA

SupeÍintendente Regional d ularizaç Ambiental Norte de túinas

Ligas de Alumínio S.A - Liasa
Dr. José Palrus de Sousa, 1000 Distrito lndusi.ial
39270-000 Pirapora/N4G

,h iose ('.üeià ln1ú.ià út-l[rtumt rn hti i.]),\\- !,L; a Fr:lra')-\)t:; irl t.! :':t-:1.:,.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiênte e Desenvolvimento Sustentável
Conselho Estadualde Política Ambiental - COPAM
Secretariâ Executiva a€

Conselho Estadual de Políticr Ambientàl - COPA\l

O Cirnselho Estadual de Politica Anrbiental - COPAM toma púhlica as DECISOES ilctenn :.,.1r. ^ |

104' Reuniào Ordináfla da Unidade Regional Colegiada NoÍte de \{inas. rcalizada no clrr Lls (Lj rl. I .r.
2014, às l3h30min, no Auditório da FIEMC - Av. Depuràdo Est*cs Rodrigucs- l.ll{c) , \'ila 1ir.r.r .r.

Montes Claros,4úc, a sabeÍ: 4. Examc da Ata da l0l' R0 <le ll 01,101.1 .ÀPRO\ 
^D.{, 

i. I,:.... .,
Administratrvo para exame da Licença Prévia concomitantc coln a Liccnça dc lnstaleçaro: i i St,trriirl,,
Construção Ltda- - Obras civis c montâgens para construção da bârragem dc apt()\'cit. rcnl() rrrültitrl,' (lr
Jequitai; usinas de produçào dc concrcro comum - Jcquirai/ MG - PA N' .15691( 20I i (it ) i l() I I { r-..
J - Apresentaçâo: Supram NM. CONCEDIDÀ COM CONDICTONAN'f ES, \,^LtD \D[: 06 (\t..tsJ
A,\-OS.6. Processo Administrativo paÍa examc da Licença de Insralaçào Corrcli!â: 6 I po:ro T)ir rr. .
I-tdJ. - làsto revcndedor dc combustiveis - Monres Claros/N,lc - PA,N.08387 ]0IIotrl l0II ai.r.,J
5 - Aprescntaçâo Sufram NM. CON-CEDIDA COI\I CONDIC|ONAYI'ES. \'{LtD.\t)}_: 0J
(QLI^TRO) A\OS. Aprovâda a âlteÍaçào da condicionrnle n.20 que passa :l rigorar conr â
seguinte rcdrção: "âpresentâr diâgnóstico/laudo sobre r cortaminação constâtada no córrrgo
intermitenlc, coordenadas X ló'39'40,17" Y 43,43'24,7-1", âcompânhado dc projeto (le
descontamiÍâção do locâI, com cronogrâma de ctecuçío elaborâdo e executâdo por profissio xl
hâbiliÍado, com respecÍiva 

^RT 
- 

^noÍação 
de Responsahilidâde Técnicâ. O projeto dr,\e

cont{:mplar o monitoramento da contâminação do córrego âté que rste st,ia considcrarir;
rêcuperado (não contaminado). Prazo:30 (trinta) diâs â partir destâ reunião, I l)io!1j.,.
Administrâtivo para exame da Licença de Operaçãor 7.1 Sanra IlcÍcnalincrqia S,\ p(llSlfrLji.,.|.
- Barragens de geraçào de energia hidrelérrica - Lassirnee MG - IÁ N,' [ôi 2006 00.] .l0l.t ( ia,rt l
Apresentâçào: Supram NM. CONCEDIDA COM CONDICTO\AI{'IES, \',\LlD^DE: 06 (SLt\r.
Àptovadâ a inclusão de novâ condicionânte passa a úgorar com a seguintc Íedâção: '.pronrÍ|\ cr- x
recuperâçiio das Áreas de Presênação Permânente, .,vcredâs',, que sofrcram intcr\,cnçrr) pol.
pâstagerls, seguindo os mesmos critérios descritos no Programa de Resgatc de Espécies \ eger,ri. t
Rccomposição da Flora, com a devidâ ânuência do proprietário. prâzo: J0 (tÍinla) dirs â pxr.tir
desta reunião". 

^NOS 
ti. Processo Adminislrâti\-{r piua erame dr Liccttça de Operaçi_ro Coueu\ r \.1

LB Mader(rs Ltdâ. ME - Tratâmcnto quimico para preseÍvaçào de rnadcira - IlüÍitr7ci.o,ivl(, - p \ \,,
l.1l59i 20121001/f012 - Classe J Apresenrâção: Supranr NM. CO\CEDID^ C()\,
CONDICIONANTES, VALTDADE: 06 (SEIS) ANOS. Âprovada a inclusâo de nolns
condicionântes com as seguintes redâções:,,Como orientação ambientâl a empresa dcr.erá. ao
vender quâlquer lote d€ mad€ira tratâdâ, âlertâr âo consumidor por meio de folhetu ou ourrr
Íorma erpressa, sobre os cuidados a serêm adotâdos com â disposição Íinal dcsse produk, (Il!
pode caüsar dânos à sâúde humaíà. Prazoi Durante a \igêhcia da LO.' e .'Dar de\tinxÇão .r,,
resíduos sólidos gcrâdos no empreendimerto parâ estâbelecim(ntos devidâmente licenciados Ir:r.â
este íim. Prazo: I)urânte a vigência de LO".9_ Proccsso Adninistratirrr pâI.â r)!ânrc .le L\Liu.-;o .l!
Condtcionantc da Licença dc Instalação:9.1 Sanra tlclena Ene.giâ S:A I,Cll Sinra Hclcnir - t).ir.r,rgcr,r
de gcração de energia hidrelétrica - Lassancc/MG - PAN" I2626i 2006i 002,/20(Jl{ - Corrdici{) rntr ([ ,
Class€ 3. Aprescntaçào: Supram NM. INDEFERIDÁ. 10. Proccsso Adnrinisrratiro nari.\ii,rr. --
Â)teração dc Condicionanrc da Re!âlidação da Liccnça dc Operaçào. l0 I I_ig:rs dr .\iurnrr ! s l
LI^SA - Produçâo de liSas ,rlelálicas (ferro ligas) - Pirâporâ/'l\,ÍC - p^À" 00050 tq790o.ll(,íri)
clussc l. Aprcsortâçào: supranr NM DEFERIDA. 

^proradâ 
a inclusâo de norâ condicionântc cr)rrr

a seguinte redaçâo: "Não será permitida a operâção dc nenhum forno o/ou equipâmcnto quc
emilâ efluentes atmosféricos em desconformidâd€ com ! legislação ambienlà|, a partir clc 1,, rtt
iâneiro dc 2017."

Dârilo Vieirr Júnior
Sccretário de []stado Adlr.rnto dc Meio Anrbientc c Descnroir.i»renr(, Susrer)rir\.t r

Prcsrdente da IJRC Nonc (lc Mini§.
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
REGULARIZAçÂO AMBIENTAL NORTE

DE MINAS
PARL,CLR I]NICO

6?

PARECER ÚN|CO N" O3OO743/20í4 (SIAM)

PA COPAM SITUÂÇÀO

Oala, 2'l l03l201 4

Suoeslão !,e,,
LUelenmenlú

CLASSE

:

INDEXADO AO PROCESSO: LIGAS DE ALUMINIo
(LTASA).

Licenciamento Ambiental 00050/1 9 79/004/2009

FASE DO AlteraÇáo do Cronogrâmâ do Aoordo
Setoriêi. VALIOADE DA LICENçA: -LICENCIAMENTO

EMPREENOEDOR LIGAS DE ALUMINIO S/A (LIASA)- CNPJ: 17 221 77110001-01
EMPREENOIMENTO: LIGAS DE ALUMINIO S/A (LIASA).
MUNTCIPtO

INTEGRÂL

NOME

CNPJi 17 221771tO001 O1

ZONA: Urbana

X NAO

Pirapora - MG

383ãRilêT3o'r*,, LAÍ/Y 17'18'48" LONG/X 44'55 37.7"

LOCALIZADO Elrl UNIDADE oE coNSERVAçÃo
ZONA DE AMORTECIMENTO USO

SUSTENTÁVEL

ATIVIOAOE OBJETO DO LICENCIAMENTO (oN COpAM 74loir)
ProduÉo dê Ligas túeláhcas (Ferroligas)

l
l

cóorGo:
B-03-04-2

EOUIPE INTEROISCIPLINAR T,ATRICULA ASSINATURA
Geslor - Rodrigo Ribeiro Rodrigues 1274471-O
De acordo: Claudia Beatnz OlNeira Araújo Versiani- Diretora

11481AA4ils,..l9!d" Apoio Técnico
De acordo Yuri Raíael Oliveira Trováo - DÍetor Jurldico de 4491724Conlrole Processual

À-u; José cmê-,a Mã.hâaó, §N.= Bãnã. 6:aEF-s-aoi-s32 iãlaaãti22a7soo
e-.mârt supEh nnr@mê oâmbienre.nrg.qôv bÍ
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3 - lhtroduçâo

A empresa LIGAS DE ALUMINIO S/A - LIASA, unidade de Pirêpora - MG, solic ta â te.aÇac . .

crooograma pâra implantação do Sistema de OesempoeÍamento do Forno 01, prevtstos na Segund.,

Elápa do Acordo Ambiental firmado com o Selor de Ferro Ligas e Silício Metá|lco âpÍovad.r rin

0110612010 pelâ Cámara Normativa Rêcursal (CNR) do Conselho Estadual de Porítica AmbeiLa

(coPAM).

Com base na orientação da CNR foi proposlo o cronograma de rnstalaçáo parà,r É1ir,.:.
Liasâ, o quâl veio a ser aprovado em 1410612011.

4 - Discussâo

Na épocá da delibeÍação pelâ CNR, assim como da análise da SUPRAIú Norte de l,,linês e,:r.
Unidade Regional Colegtada COPAT Norte de Minas, o limite máximo dê êmrssáo de part cutados Dir I
íonles frxas apliévêl ás indústriê era de 150 mg/Nmi (ON COPAI\.,I n' 11/86), hmrle para o ítual fcrrr,
projetados os sistemas de desêmpoeirámento dos íomôs da LIASA, prolelos esses integranles dn l
etapa do acordo, já comprida.

Logo êpós a dâlê de aprovação do cronograma para rmplantação do srslÊr,., r,.

desempoeiramento dos Íomos da LIASA, Iniciou-se discussóes a respeito da modiÍicaÇão Ca Otrt Cap..t,
n" 11/86 (dispoe sobre os limites de emrssões atmosféricãs em Íonles fixâs). tnclusa na aar,t"" .ê .r,
Reunião Ordinária da Càmara Íemálica de lndústria, Àrineraçáo e lnfraeslrutura (Cll!,I) do Consern!

Estâlual de Políticâ Ambiental - COPAM, proposla pele FEAM da aprovaÉo de nova DellleraÇào

Normetiva sobre esse essunto.

As discussóes rniciadas em 29/11/2011 somente forâm finalizadas enr 19/09/2013. quando Íol

publcâda a nova legrslaçáo ambtental para as êÍhissóes atmosféncas em íontes íixas (DN COPAU r,

187 t2O13)

Sendo essim, a LIASA leve que reviser os projetos eleboredos no âno de 2011, uma vez a!Ê .rr

sistêmas para os llltros íoram projetados para atênder o pârámetro de 1somg/nm. de materiat part cllla.Jil

Rua Jose CorêÉ Mã.hâdo, SlN. BaiÍo ú(trl]JÉ -MG CEP394Ot-3:t2 rê (033)3rC.rair
e+a I suprâm nm@heEahbrente ms oôv br
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conforme píeconizava a DN COPAM n" 11/86, diferente do parâmelro de somg/Nm' exigido na alual DN

COPAÀ,4 n" 187/2013.

Baseado nestes novos limites estabelecidos, a Liasa conhatou empresas especializadas q re

confirmaram que no caso dâ alteração dos limites máximos de emissão' o proleto inical teía de ser

alterado. Diante disso, ocorreu â necessidade de alterar o nÚmero de mangas tamanho ilos

compartimentos, posição e locãção do filÚo dentro da fábrica, lrocádores de calor, vent aco.-'s

tubulaçóes, dentre outros.

Uma vêz consolidado o novo limitê para emissão de particulados para o setor, os sisteíi:l.i ilt

desempoeiramentos dos ílltros Íorêm recalculados e projetâdos pela equipe interna e pelos foÍneceoo e!

parê âumentar eficiênciâ do sistema.

Diante do exposto, a Liasa solicila â prorrogêçáo do prazo para implantação do sislerna de

conlrole pâre emissão de particulados no Forno 01 (F1), justificado ao fato dos atrasos relativos a revisão

do projeto e principalmênte a escassez de empresas capacitadas pata a tealização de projeios

íornecimentos de eqLlipamentos como a da demanda da Liasa.

Sendo assim, a LIASA solicrtâ a seguintes alterâções no cronogramâ conÍorme Tabelâ 01

CronoqI?ma

sugerido pela

LIASA

':"tt''
Piraporâ 2015

2016

2016 2016

Tabela 01: Cronograma de lmplêntação - LIASA

Quando firmado o Acordo com o Sêtor de Fêrro Ligâs e Silício Melálico, foi êlaborada urfã

estimaliva da quantidâde de material particulado que cada forno do setor iria lanÇar alé que os slster'ras

de dêsêmpoêkamento fossem inslalados, respeitando o cronograma já exposlo, e cofi. fc-ila :l'

F1

F2

Crollttiràma

Aprovado nq i

ncorUq Sôlorisl

2013

2015

2016F3

F4

R!á José Com?ia Machado, s/N'- Bátro lbrluruná - Moô16 ClaG r'4G CEP39.401 a32 Ie t.a3a)2221--aar
Fmãrr supEm.nm@heioâhbEnte hg gov br
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cômpensaQáo ambiental pelo dano causado, foi estipulâdo a LIGAS DE ALUMINIO S.A LIASA S/A o

Financiamento da eslruturação de 46 (quêíenta e seis) Conselhos lvlunicipais de Àreio Ambleírte

(Codemas) no ámbíto da URC/Noíte de À,4inas, por meio da divisão óo valor global de R$ 345 341.22

(trêzentos e quârenta e cinco mil lrezentos e quêrenta ê um reais e vinte e dois cenlavos). constânte da

valorizaÇáo monetária contida no anexo ll da proposta, cujos depósilos deveriâm ser feitos à FUNDEp

FundâÉo de Desenvolvimento parâ pesquisa da UFMG, para posterior repásse aos municípios. '- r'''
parcelâs semestÍêis. nos meses de ianeiro a julho de cada ano, a parlir de iane ro de 2412 1at..ià.a

empÍesa,

A prorrogâção do prazo pa? instalâção exclusivâmente do Forno 01 para novembío de 2014.

conforme solicitâdo, não resultara em prejuízos êmbientais não quantificados, islo porque os fornos

tiveram sua programaÉo de funcionamento alterado da seguinte forma:

Forno 01

Desligado em 20101/2013 e ligado em 01/0212013

Desligado em 09/05/20í3 até a presente data.

Forno 02

Desligado em 06/1112012 e pêrmanece até a presente data

A rêvisão das taxas de emissôes atmosféricas se baseou na metodologia utilizada no Pa,e.e.

Tecnico do Ministério Público lD CEAT 12255238, uliliza ndo os valores para o novo cronograma prcposl.r

pela a empresê. Oesta forma, usando a taxa de emissão dos íornos, que podem ser confirmados pêlos

valorês da taxa de emissáo dos Íornos cilados, conforme Tâbela 02 é possível vênÍicar que não haver'a

danos ambientais quanto a emissáo de pârticulados com alteração do cronograma do Acordo Setonai.

R!á JN: Core a Machado, S/N' BairÍo lbrluruna Mont6Claos MG-CEP3S401-832-Te (033) 322,1?5!Íl
Fhâri. s(pÍam.nm@me6ambÉnLe mq sov bÍ
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Dala: 2'l l03l2o1 4

. iúaoe aassno tnenLt.' (tonl& perados)

246

Àté 8-4-2014. o íomo 01

complelará 345 dras parados.
deixando, portanto iê .ir Í.
= 232.52 toÍl-

Alé 8 4 2014 úlorniL2
complelará 518 dâs pârâri.:
deixando. ponaftô dê em,ií

= 1020.38 ton.

Tabela 02:Tâxâ de emissão de.mâtêíâlparticulãdo de cada íorno

"O Forno 1 se estivêsse em opêraçáo e mnsequentemente êmitindo, em 1 ano, prazo requeridc

parê âlteraÉo do prazo perâ instalaÉo do filko, seriâm lançádos na atmosfera 246 Toneladas de

material particulado. Até o dia 08/04/20'14 somente o Fomo 2, que esta há 5í8 diâs parados de xou de

emitir 1020,38 toneladas. Portanto, mesmo considerando que o Forno 1 continuasse a emitir por 1 ano

deixou-se de emilir 774,38 toneladas neste período. Diante do exposto, somente considerandc e iã.,
emissào do Forno 2 deixaram de ser emitidos 774,38 toneladas de particulados com ganhc an,biêrr13l.

Se considerarmos os Fornos 1 e 2, estes deixaÍão de emitir 1252,90 toneladas de partct]laccs

alé o dia 0810412014, @m gênho ambiental ainda maior de 1006,90 toneladas .

Cabe destacár que, a LIASA protocolou junto a SUPRAM NI\,4 o contrato assinado (dataoo er'-,

12lOBl2O13l com â empíesâ responsável pela implanlaÇáo do sistema de contíole ambienial .r crâ
deíam inicios aos trâbêlhos ê atualmênte se encontram em Íase de implantação das chaminés ,rt,n :i..

aberturas para conexão com o filtro.

Após analisar os dados referênlês a emissão de particulados dos íornos da empresa e veriíicado

que a alteraÇão dos prazos para implantação do sistema de desempoeiramento do Filtro 01 não ra

exceder o vâlor já mensurado para pagamento dâ compensação, bem como o prazo de tmplanlaÇão

desse sistema, até o ano de 20í6, atêndendo com isso, o prazo aprovado pelê Cámera Normatva

Recursal do Conselho Esladual de PolÍticâ Ambiental, somos pelo DeÍerimento para alteraÇão no prazó

7,19E+05 719

RuáJo<êcôre'a rúaclaoo S"ro Bd..o lbr-rná. Vont6 Cta,os MG. ut P ,9,a0. b L - ú,8, /. a 0

'F&t§s-
rr.i.l r((tE::.:a:;

Éi,gsÁQ.(ksfr).
,r'YruaÀ*.".-'
.EMlssÂo (!daoq)
§t§"ttt-§.i.:,'a..r.): ttódà{ô)

:.TÀXAf'E

eúrssEo

F1 315,65
2,46E+05

LIASA

F2
922,36

ê-ma I supÍam.nm@mêiôamhiente mg qov.irr

'.':
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Datat 2110312014

paÍa implantaçáo do sistema de desempoeiramento do Forno 01 da empresa Ligas de Alunrif o S/À

LIASA

5 - Conclusão

A equrpe da SUPRAM NM é pelo deferimento do pedido de altereção no eíàz', lL t

inrplanlaçáo para rmplântâÉo do Sistema de Desempoeirâmento no Forno F1, prêvrstô nâ Se.tur.t:r

Etâpa do Acordo Ambiental Ílrmado com o Setor de Ferro Ligas e Silício [rêtáltco.

]i.1 I EGRÊ'G
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

REGULARIZAçÃO AMBIENTAL NORTE
OE MINAS

lj \RFCtR Lh\ICíl

uâJôsé Co.fê à Màôhado, S/No Bânb lblutunà Mont6CtárG MG CEP 39401- 332 Te. (033) 322.1 l50u
e ha'l sup.âh.nm@meioahb enlê n§góvbr
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Pirapora, 22 de Setembro de 2016

Laudo Técnico - Retomada Operacional de Forno Elétrico de
Redução para Produção de Silício Metálico

| - TNTRODUÇÃO

vO silicio metálico é universalmcnte produzido pelo processo de reduçào (arho I hlrotcnl]i..r Jr .1,,,i
(Si0:). A silica é reduzida a silicio pelo carbomr prorenienle de car\ào \egctal. c(\luc d(r f.rr1,l.,i ,rLl

carvão mincral. em forno elélrico dc reduçâo onde as temperaturas na zonn dc rcuçi'io sio sr ferorc. il
1000"C. A energia elétrica é conduzida às zonas de reação atra\ és de elelrodos cle carbot)o trn{)rli,.
lbdo o calor necessário as reações químicas é provenicntc da enc|gin elétrica. scndo quc (r rcdlrtor
rrtilizado ahra unlcarreútc como agente quimico. não lbrnecendo calor por co,trbuslào ao froccss(). (l
silícro é razado conlinuamente do fomo atravcs de um fuÍo e uma bicâ de corridt. Iiste \ lrzanlclro
ocorc cotll o mctal no estado líquido a uma temperalura superior a 1700'C. scndo imcdiatamcnrc
rccolhrdo por unta panela adequadamenle revestida poÍ materiais rclratários. onde o mctxl ó r,Jtlllr.l(!
com injeçào de mislura gasosa (Ar e Oxigénio) por meio de plug potoso pâra renroçào Cc rnrl,LLr.czus

como cálcio c aluminio.

2. O FORNO DE REDUÇÁO E QUÍMÍCÂ DA REDUÇÀO

!. ('omo já l'oi mencionado. o silício metálico só pode ser produzirJo cm fbrnrr cl!tr ic() a arc() \ 1rl1iLr.,r , )
processo químico dc transformação (reduçào) exige tambénr. como li)i \i\lo. quú :ciir ri: artr,
submerso Modemamente todos os fomos sâo trilàsicos c a polincia mil\ilnu atingida .n1 ti,ijr,,s
circuliücs é cctca dc 45 MW. Conlodo fornos com porêncra inÍêrior a l2 M\\ sào ccrrnomicuure le
in\ iá\'eis.
.,\ silica c! reduzida pclo carbono en1 alrâ tcmperatura. A rcaçâo global. iiquida, dcssa re(luçào po(le
rCl'tresCntilt-sC Por:

(l) Sio:rrr+ 2Cr.r = Sirrr * 16,r,",

l)aÉ essa reaÇâo pode ser facilmente deduzida a equação rcprcsentarira da tarraçiio rla ererQiir i rr.c
com a temperatura com os dados cxistenles para SiOr e CO. (7)
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^(i 
= t70.12{) - 87.78T ,l

A tcu)perltura de equilibrio da reaçâo (l) para a produção dc stlício puro corre\p()nJc il l)!o-lalnt c

^G'= 
0. é 1 = t938K : 1665"( .

Parâ tempcraluras l superiorcs â 1665"C a energia livre da rcação será negirli\a. !'\pritnilxll) a

cspontaneidade da rcação de reduçào. isto é. de liberação do silício rnetállco

Vô-se.lambém. que cssa redução é possivcl enquanto o matcaal (quan/o = SiOt ) cstá. ai dx. |o !.sriL(io
plástico.

Obviamcnte. para se alcançar apreciável vclocidade da rcaçào a tcNperirlura dcvcrú scr )ili: .lirir. l \iil.
condiçôes necessiírias só podem ser proporcionadas pelo tbrno elclrico a arc() subnlcrso.

Iodavia. a redução da sílica pclo caÍtono na.s ahas temperaluras no ionto elótrico nào sr p.l\sr Jo
rnodo simples como a chamada reação dircta (1) indica. Na rcalid.rdc. o mecrnisnr() e hclll l.lis

v conlplcro. incluindo \ários estágios e/ou reações inlermediárias (l)
A ohsenaçào tcm moslmdo a presença na carga do forno. como fàses condcnsadas. SiO:. C. Si( c \i e
na lltse gasosa ( O- SiO- COl e. em proporça)cs n1Lrrto pcqucnâs- \aporeJ de Si c Je outras esprcies_

Â formação rJo carbonelo SiC ocorÍe e presençâ dc alta concenrraçi'io de (- pela rcrç.io

t4tSi0:,r, I l(,., SiC,.' - 2CO,e, (2-7r

^c':155.900-84.217

À temperatua de equilíbrio (Pco: latm e 
^C':0) 

é I85lK: 1578'C.

\rê-se logo que a reaçâo de l'ormação do carboneto é lermodinamicamente prelire[cial cl,r rclâur'rr) a
rcduçào diret.l ou se passa cm nível mais alto da cârgâ no interior do for o

. \Íirr. ha. liliTnlcnte. unra decomposiçào do carbonelo pela silica err terrrperaturas rais aha:. I le p.r,,rv.r.rlll.lt 
crrtttu r(Julur cunfoÍTnc J rcaçà. que se scgr,e: llt

(5) 2SiC{,) + Siorrrr :3Sirrr + 2COrer (.2-7)

^o': 
t98560-94.927

Para Pco = I atm e 
^Go 

= 0 tem-se como temperutura cle equi I ibrro
.I 

= 2092K: I8l9'C.

l
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l\,íaDto. o cârboncto de silício quc se forma cm zona mars alta do lorno u J(\tflrJu peJ.r v]6.r r.r
rcgiào dc alta t.'mperatura. ou seja. próximo do ârco elelrlco (pontâ dos elcLrodo\r Jn
,\ reduçâo enr ambiente dc escasscz de redulor podcrá scr parcinl. produlindo-sc o oÍ)nóriLlo dc silicio
sio.

í6) Siorrrr r Cr,,: SiOrs) + CO,B,

^c" 
: r60290 - 83.72T (7)

^(f:0 
I:19159K:1642"C

Admite-se. também. que a decomposição do carbonero dc silicio pcla sílic.r poilc produzrl'r nrl\lu'.1
gasosa SiO - CO pcla reação: (2)

(7) 3Si0:r.r + 2SiCr'r : Si1rl + 4SiOlgr + 2CO,g,

^( 
l' = .r6eÍi70 21Ír.l I I (7)

A(i"-0 T: l89lK= 1619"C

O monóxido e bastante insúvel, possui clevadâ pressão de vapor c tende a sübir âtÍa\cs da crtrgir.
rcsliiando-se. Então. confomc as condiçôes quc o sistcma enconlrar- nodem resulrar prlldur,,\
condcnsáueis das possíveis Íeações. tais como:

(8) SiO(e) + CO(e = Si0:61+ 6,.,

^G": 
-158209 + 78.467

AG':0 t = 2016K = l74i'C

Ir. tanrhém c rcâçào de ''desproporcionamento"

(9) lSiOLer = Sirrr + Si0:rrr

^(;": 
-l,t5l l5 + 6Íl-,107

A(;" = 0 .I=2l2lK= 
1819"C'

Ou mcsmo:
(10) -3SiOig) + COrsr = ,Si0,(e) + SiC(êr

^C': 
-319178 + 148-957

^G":0 
T=2143K=-1870"C
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Sào. pois \.iflâs as reaÇôes possíveis conl'ormc as proporça)cs existeulss (balanço tlc carboni,lcnrre r,s

componentes da carga do fomo. quanzo e canão - ou âs Íàscs novas ti)nnadas e as eonlliçi;cs
iunbicntais locais- cspecialmente a tempemtuÍa. tstas rcaçôcs ocorÍem cnr Berâl na supcrlicir dàs
pàúiculds dc can'ão c cavaco caÍregados no [orno.

(-onquànlo a tcmrodinâmica ou a fisico-quimica metalúÍgica pemrila estabeLcccrem-sc rcrç(l('\ (,u
nrecitnismos pn»'áreis do processo. o que possibilila. também. lirzerenr-se os halanços lallnic,,. a Je
nratcÍilis teóÍrcos. c certo. por outro lado. quc nào sc conhece detalhcdamcntc o que sc llirs:.i elr ..r.rir
ponto do Íbrno e a qualquer hora.

O equilíbrio do processo, portanto exige que o cadiúo atinja a temperalura irclcquada r.le trrrh,rlhL, bcru
como adequado posicionamento dos eletrodos.
Em um processo de staíup operacional, é nccessário iniciar o aquccimcnto lcnto da crrh.r. .i,,i
eletrodos sem carga. Normalmente esta etapa dura 5 dias. mas é nccessáflo rnrlrrr r, cilrrür,-I11( rr, ,r,
l'omo com a mistura de quanzo. caô,ào e ca\'aco mcsmo com a lcnlperatura hutra ttndo anl \ l.t.L \a,

- irnpossrrcl ctin2ir a tempcratura tinal dt'trabalhr, cnrno o li,rno ah(rtn
Conr o fomo frio. sendo carregado. teremos pretàrcncialmentc o processo Ja r-.'eçào 1 irr[il|r.]o o

processo de cncrostomcnto do forno com SiC.
I ltn processo sc\ero de encaostamento poderá inutilizar o câdinho sendo nec(\\Jt'i,, parür .1 ,'pt-r.rçir'.
cspcrâr csfriaÍ e limpar o fomo.
l'ara e\'itar cste processo é necessário ele\aÍ â composiçào de quartzo na carga do lorno. rtr[rcnlanc]o
muit(r a ocorrência da reação 6. com ele\ada geraçâo do gás SiO(e,. Irste gás. eDr carôncil dc rrdrLliÍ.
sobe e na supcrficie do lbmo reage com o oxigênio conformc a Íeaçào:

(l 1) SiO1gl + I /2Ozrer : Si0:r'r + Calor

Assim temos elevada geraçâo de caloÍ na supcrl'icie do Ítrmo e alo volurnc de grscs plrru a: !liul. t].,.

lin gcral. cm uma paÍida de lirmo elérrico de redução para produçào dc silícicr mcrálicr,. ., pl:r,, ..c
.-, cadinho totalmente limpo e liio. condição cm que se encontra\a o Fornlr l. dcsltgirdo d.s.l.

outuhroi2ol2. temos um consunlo especifico dc energiâ elélrrca dc ll60(lL\\ht mcLli(). n,i. --11)

primcrros dias de operaçào. Nos iio dias seguintes rcmos um consumo cspecitico dc cner5:iu ncrdio de
ll.sookwl"wt llm operaçào normâl e cslabilizada o consumo especitico médio de energia cletrica c Llc

ll.l00k$rhir. condiçào sonrcnle possilel de scr atlngida no tercciro nrês dc opcrüÇào. se ludo.,rru.r
hcln. Isto dccorrc em vista do fato de baixa temperatuÍa proporcionâr a formação do carbelo ale \,licio
(\i(l) e sc, rrccessário trabalhar com quantidades mais cleladas dc quanz,, nJ cirrcc f.r.l (\tr.Lt ',
errcrostanlerto precoce do l'orno. Além disto. corn baixa temperaÍurr. a escóri:l nio sai (lL, ilfrl,, c

bloqueia constantenrenle o vÍuÀmenÍo de metal. Não é dificil concluir. por balrnço llmtic(, (ol,rL)r,itc
primcira lci da termodinâmict1 que a dil'erençâ de encr8ia estará l(Jtâlnrcnte conlida n()s gase\ lla l,, nla
de calor sensível. ou seja- grânde volumc e elcvada tcmpcratura.

l

r'ê9;', '
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o sistema dc ÍiltÍos dc mangas para desempociramento c ÍctenÇào da rrricrosilicr t,'i ,linrenri,,nIí, ^.ua
lemperatLrras e volumes de gases em condiçâo operacional do Íbrno estabilizada.
Anexo tcmos os rcsultados das mcdições efcluadas com o lirmo estahilizado- rncdições csta\ rlltlizadas
no clinrcn:ionamcnlo do sistcma.
O slstenlr d(' resfriamento dos gases (cooler) fcri dimensionado para aceitar uma variação no r olLrmc c

tempcriltura dos grses que normalntente ocorrem em um processo cstatrilizado. Na scrcra cr,ndiçirr ilc
pirtida- r Ie\ibilidadc do sisterDa coolcr nâo é suficicnte para abeixar a t!,iDpclatrlrir r,,s rri\. -

crigidos e lcranr à qucima dâs mangas.
('rrmo sabemos. sem us mangas o irrlema ê tnr,cuô.
Da mesma forma as mangas não podem ser previamcnle montadas r)o sistcma pois na coriliçào dc
tempeÍalura ambienta proporciona absorção de umidadc c inutilizaç;io das m.rnga. pui:,r. nre.r.L,
úmidas pcrdem a capacidade filtrante.

Neste contexto. tecnicamentc é prudcnte elàtuar o startup do Ír,rno. âglrirrrlrrr a e.rrhr
l.-operacional. confirmar a estâbilizaçdo operacional. e somcnte após csta condiçào irtin-lida i r c .rr

processo de montagem das mangas para stanar o sistema dc Íiltros.

No caso do Fornol. o mesmo l'oi ligado em 1810712016- aprcscnlando sin is dc citrbillrlçào
opcracional c de tenrpcratEa somcntc na semana iniciada cm 190()/1016 O proccsso loi rclurdado
rleriilo uma qucbra de eletrodo ocorrida cm 05'09/2016 e outra quebra dc clctrodo,rrcorri,la eil
07,'09:1016. 

^ 
causa das quebras lbi identiÍicada com delcito das pcçrs de eletruLii,.

A ligor lúcnico e opcracional. scíia pflrdenlc aguardar o llnal de sctemhro/1016 para corrli,rrur a

estabilii açào.

No caso de desligamento do lbrno com carga. ou seja. sern cl'clulr proccss,r de limpczir. hureli
resfriamento e novo processo de aquccimento c cstabilização será ncccssáno. Par. desljsullrcnLr'. r..('

20 dias devemos considerar 3 vczes o númcro de dias desligado para estabilizaçio. Srcnrllrr q!c. a

tihrlo de exemplo- que se desligarmos o lomo por 15 dia:i. serào ueccssirios J5 .liir. pura c. rl li.,.,.i,
Para desligamentos superiores a 20 e inferiorcs a ll0 dias..1.renro: consrrlcrll rn, ,,t,. .-r].ir

. estabilizaçào.v Para desligamentos supeiores a t20 dias recomendarnos limpeza total do lirrno c reiricrlr t(r(I, o
pÍocesso nor'amente. Neste caso poderá ha\er comprometimcnlo do cadil1ho. scndo ncccsSárro
desmontc e substiturção de todo o rcvcstimento rcfratárto. I)e\emos acrescentar 9Í) dias dc parirtla \
nccessrdadc de troca do re!estimcnto somentc pode ser conlirmada aptis limpeza.

O pr-occsso rretalúrgico dc produção dc silicio metálico. pcla prripria nalul§/.r. é ntrlrit.iir,n.'nte
rcsultanle do cstado dâ arte da nletalurgia. nào ha\endo p«rccdimenros c re:ultuilos rguai:.1c cnrpre'll
para empresa.

Conl'orme o livro Anders Schei. Johan Ik. l-rust and tlalvard l \ cit. I)rL'duclion o l l l igh Si)ie,, rr r ll,,r .
page 15. "The consumplion ofclcctric energ) is I l -13 MWh pcr melric ton ol silrc()nl irltli(,ir irlr,nl: '

@
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Com base neste conceito podemos classificar os lôrnos de produçàr.r de silício rnctálico r]n I clds\
drsÍintas. conforme o rcsultado cm termos de consunro especilico dc ellergia elétncir:

I 1000 a I l500kWh/t -> Fornos de clevada cliciência eucrgérica
I I 500 a l2000kWh./t -> Fornos de média cficiênc ia cnergclica.
1l{)00 a I 3000k\l'hit -> Fomos dc baixa eficiência tncreélica.

JÍ

fâi\â I

l:ni\a l
l'arra --j

fomos quc operarn na laixa 1. aÉs estabilização. possuem geraçào de rolume clc gascs hcur nrcrror c

tcmperatura dos gases bem mcnor que os fornos que operam nâ fairâ 3

Boa pade dos fomos no Brasil operam estabilizados oa lài\a l. ou scia. ibnros de hliro rtltrirrcr:r
cnergética.

VPara fomos na Íàixa 3. em caso de startup. o periodo necessário plra eslâhiliraçào 11â liri\ir lrl,rl ! b0
menor. Em geral I 5 dias após a partida sào suflcientes-

Por outro lado. para lomos que após estabilização operâm na Íàixa 1. caso rk, lorno I da Iiir:u. ()

ncríodo dc cslabilizaçào é bem maior. hsta conclusão ó fácrl. pols um l'orno quc opera na Tir\r I i.rii
sistcma dc filt(rs dinrcnsionado para o volunre e temperatura dos gascs na lri\a i. llrx.r qua r\l.l
ohvliur)crte nluito mais próximo das Íài\as dc startup operacronal.

( laÍo. não resla dúvida que os fomos que opcram na Íai\a I sâo muito mais adcquado5 c

ambientalmentc corretos. pois geram muito menos eÍluentc atmoslinco- coD\umcnr nlurli nren\,\
maté as primas e produzem maior quantidadc de pÍoduto. A elevâÇâo Do lelrpo de eslahililxçào c

insignificante mesmo no curto prâzo operacional.

Pirapora,22 de Setembro de 2016

Glênio de Melo Mendonça
Engenheiro Metalurgista
CREA: {7.lEt CRQ: 02.301.51ó
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